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AAABBBSSSTTTRRRAAAKKKTTT   

 

Qëllimi i përgatitjes së këtij materiali është : 

− përmirësimi i kuadrit operacional të Bankës së Shqipërisë; dhe 

− nxitja e tregut ndërbankar.  

 

Për t'ja arritur këtij qëllimi në material jemi përpjekur  të analizojmë me sy kritik 

instrumenet e përdorura aktualisht nga Banka e Shqipërisë1, shkallën e 

eficiencës së tyre në përçimin e sinjaleve të politikës monetare në treg dhe të 

evidentojmë mangësitë që vihen re si në drejtim të funksionimit të kuadrit 

operacional dhe të tregut ndërbankar. 

  

Nisur nga analiza e zhvillimeve aktuale, duke u  mbështetur në eksperiencat e 

vendeve të tjera, të cilat janë përballur me probleme të ngjashme me ato të 

sistemit tonë bankar, në eksperiencën e Bankës Qendrore Europiane, si dhe 

duke u konsultuar me bankat tregtare për mundësitë e zhvillimit të tregut të 

parasë në të ardhmen, në këtë material kemi paraqitur një sërë rekomandimesh 

në lidhje me:  

• përmirësimin e kuadrit operacional të Bankës së Shqipërisë; dhe 

• nxitjen e tregut ndërbankar si një përçues i rëndësishëm i sinjaleve të 

politikës monetare në treg. 

 

Përcaktimi i drejtimeve të përmirësimit të kuadrit operacional, është parë dhe në 

funksion të nxitjes së tregut ndërbankar. 

 

Përmirësimet e mundshme që mund t’i bëhen kuadrit operacional të Bankës së 

Shqipërisë, ashtu edhe drejtimet afatmesme dhe afatgjata të nxitjes e tregut 

                                                           
1 Në bazë ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, nenit 43, pika a, Banka e Shqipërisë "miraton 
politikën monetare të Republikës së Shqipërisë, duke përcaktuar kufijtë e operacioneve të Bankës së Shqipërisë në treg 
të hapur, përqindjen e interesave për depozitat në Bankën e Shqipërisë dhe për skontimet dhe huatë ose kreditë e 
Bankës së Shqipërisë, si dhe të rezervave dhe nivelit të rezervave të detyrueshme që bankat e nivelit të dytë duhet të 
mbajnë në Bankën e Shqipërisë”. 
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ndërbankar do t’i shërbejnë Bankës së Shqipërisë për të rritur eficencën e 

zbatimit të politikës së saj monetare. 

 

Rekomandimet e paraqitura janë të realizueshme në periudha të ndryshme kohe, 

në varësi të faktorëve që kushtëzojnë realizimin e tyre. E theksojmë këtë, pasi 

dihet që arritja e një tregu konkurrencial dhe e një sistemi bankar të zhvilluar 

është një proces i gjatë që kërkon kohë. 

 

Shënime: 

− Në funksion të këtij materiali u organizua edhe një pyetësor "Për tregun e 

parasë dhe të ardhmen e tij " me drejtues dhe specialistë të kësaj fushe në 

bankat tregtare.  

− Periudha e marrë në studim shtrihet që nga muaji korrik 2000 deri në shkurt 

2002, periudhë nga e cila është mundësuar edhe analiza. 
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111...   RRRËËËNNNDDDËËËSSSIIIAAA   EEE   KKKUUUAAADDDRRRIIITTT   OOOPPPEEERRRAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDHHHEEE   EEE   TTTRRREEEGGGUUUTTT   NNNDDDËËËRRRBBBAAANNNKKKAAARRR...   
 

Kuadri operacional luan një rol të rëndësishëm në politikën monetare të 

Bankës së Shqipërisë në drejtim të sinjalizimit të qëndrimit të politikës monetare, 

të orientimit të normave të interesit në treg, të menaxhimit të situatës së 

likuiditetit në treg. Për të realizuar këto, Banka e Shqipërisë ka në dispozicion një 

sërë instrumentesh për kryerjen e operacioneve të tregut të hapur. Aktualisht, 

kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë bazohet në: operacionet e tregut të 

hapur, lehtësirat e përhershme dhe rezervën e detyrueshme2. 
 

Por, zbatimi i një kuadri operacional sa më optimal është vetëm një nga kushtet e 

rëndësishme për zbatimin me efektivitet të politikës monetare. I rëndësishëm për 

zbatimin e politikës monetare është edhe përçimi me shpejtësi dhe me efikasitet i 

sinjaleve të politikës monetare në të gjithë agjentët financiarë dhe të ekonomisë 

dhe ulja e përdorimit të lehtësive të përhershme, të ofruara nga Banka e 

Shqipërisë. Kjo kërkon që tregu i parasë dhe tregu ndërbankar si pjesë e tij, të 

jenë të zhvilluar mirë. Vetëm në këtë mënyrë ata do t’i përgjigjen sinjaleve të 

Bankës së Shqipërisë duke i transmetuar ato me shpejtësi në angjentët 

financiarë dhe ekonomikë të vendit. 

 
222...   KKKUUUAAADDDRRRIII   OOOPPPEEERRRAAACCCIIIOOONNNAAALLL   DDDHHHEEE   TTTRRREEEGGGUUU   NNNDDDËËËRRRBBBAAANNNKKKAAARRR...   

 

Kuadri operacional i zbatuar nga Banka e Shqipërisë ka njohur 

përmirësime të vazhdueshme, të cilat janë reflektuar edhe në treguesit e 

ndryshëm monetarë dhe makroekonomikë. Megjithatë,  struktura e tregut 

financiar dhe pjesa që zë çdo bankë në treg, ndikojnë mjaft në transmetimin 

efektiv të vendimeve të politikës monetare në ekonomi. Për këto arsye, duke 

                                                           
2 Efektiviteti i instrumentit të rezervës së detyrueshme nuk është trajtuar në këtë material, duke e konsideruar atë subjekt 
të një trajtimi kompleks dhe të hollësishëm.  
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patur parasysh dominimin e Bankës së Kursimeve në treg3, që në fillim mund të 

thuhet se ishte e pritshme që eficienca e përdorimit të instrumenteve indirekte të 

ishte jo në nivelin që paraqitet në ekonomitë me treg të zhvilluar të parasë.  
 

Në muajin korrik 2000, Banka e Shqipërisë ndërhyri për herë të parë në treg 
me ankandet javore të repove4, me shumë çmime dhe me shumë të deklaruar. 

Kjo formë ankandi u zbatua deri në muajin mars 2001 dhe përmes këtij 

operacioni Banka e Shqipërisë sinjalizoi tregun rreth politikës së saj zbutëse 

monetare.  

 

Praktikisht, kjo formë ankandi, mundësonte tërheqjen jo të plotë të 
rezervave të tepërta të sistemit në repo njëjavore, duke lejuar fonde të 
papërdorura pas çdo ankandi. Nga ana tjetër, veçori e gjysmës së parë të vitit 

2001 ka qenë që për financimin e deficitit buxhetor, krahas burimeve të tjera, 

qeveria përdori dhe të ardhurat nga privatizimi, të cilat e pakësuan ofertën e 

qeverisë duke ndikuar në rritjen e tepricës së likuiditeteve në treg. Të gjitha këto 

dhe të tjera bënë që niveli mesatar mujor i rezervave të tepërta të luhatej në rreth 

4.13 miliardë lekë. 

 
Në kushtet kur tregu karakterizohej nga një mbiofertë e vazhdueshme kundrejt 

mundësive të kufizuara për investime, bankat tregtare reduktuan normat e 
interesit në nivele të ndryshme elasticiteti dhe “sferimi kohor”. Kjo fillimisht u vu 

re në: 

− normat e ofruara në ankandin e repove. Ato filluan të ulen si një 

përpjekje për të fituar në ankand. (Interesi kufi i ofruar nga Banka e 

Shqipërisë fillimisht ishte 9 për qind, duke u stabilizuar për periudhën në 

vazhdim në 6.5 për qind.); 

− yield-i i bonove të thesarit, i cili pësoi rënie, duke manifestuar edhe 

nivelin më të  lartë të elasticitetit;  

                                                           
3 Për një paraqitje më të detajuar të pozicionit dhe ndikimit të saj në treg, shih aneksin. 
4 Ankandet javore të repove janë me maturitet njëjavor dhe përdoren për tërheqjen e likuiditeteve të tepërta nga sistemi 
bankar. 
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− interesat e depozitave në lekë, gjithashtu manifestuan tendencë rënëse 
(por, më të vonuar në kohë dhe me një shkallë më të ulët elasticiteti, krahasuar 

me yield-in e bonove të thesarit);  

− interesat  e kredive në lekë, manifestuan edhe ata tendencë rënëse, 

ndonëse të shoqëruar me rritje në muaj të veçantë5 . 

 

Edhe pse tregu i parasë kishte si normën bazë atë të ankandit të repove, ajo që 
u vërejt gjatë kësaj periudhe qe mungesa e një korridori orientues për 
transaksionet e tregut ndërbankar.  
 

Grafik 1. Normat e interesit të tregut. 

 

Si rrjedhim, niveli i interesave në këto transaksione nuk qe i stabilizuar dhe 

luhatej ndjeshëm, nga 5.0-6.5 për qind në marrëveshjet ditore dhe 4.95 -7.20 për 

qind për marrëveshjet njëjavore. Nga ana tjetër, përdorimi i ankandeve javore të 

repove, pavarësisht nga kufizimet që i vendoste bankave tregtare dha rezultate 

në drejtim të gjallërimit të tregut ndërbankar.  
 
                                                           
5 Kjo shpjegohet me nivelin e ulët të kreditimit të ekonomisë në lekë nga bankat tregtare, me nivelet e ndryshme të 
interesave dhe të peshës së pjesëmarrjes së secilës bankë në kreditimin e ekonomisë si dhe me kufizimin e pjesëmarrjes 
së Bankës së Kursimeve në këtë aktivitet. Pothuajse çdo muaj ndryshon niveli i pjesëmarrjes së bankave në kreditimin e 
ekonomisë në lekë (kreditë e reja) dhe niveli i interesave që zbatohen në varësi të afatit të kredisë së dhënë. Kjo sjell 
oshilacione të larta në interesin mesatar të  ponderuar për kredinë e dhënë në lekë.  
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U vu re një rritje modeste nga muaji në muaj i vëllimit të transaksioneve të tregut 

ndërbankar. Volumi mesatar mujor i transaksioneve arriti në 0.89 miliardë lekë. 
 

Në muajin prill 2001, nisur nga zhvillimet në treguesit monetarë dhe 

makroekonomikë, Banka e Shqipërisë ndryshoi qëndrimin e politikës së saj nga 

zbutëse në neutral, duke sinjalizuar tregun nëpërmjet ndryshimit të formës së 

ankandeve repo, në ankande me çmim fiks. Njëkohësisht, Banka e Shqipërisë 

plotësoi kuadrin e saj operacional me lehtësirat e përhershme (depozita njëditore 

dhe kredi njëditore) duke vendosur kështu një korridor për normat e tregut. 

 

Ndryshimet në kuadrin operacional të zbatuar në këtë periudhë nga Banka e 

Shqipërisë sollën:  
 

1. rritjen e hapësirave manovruese për bankat tregtare;  
2. përcaktimin, nga vetë ato, të nivelit të rezervave të tepërta që duhet të 

mbanin; 
3. uljen e presioneve mbi normat e interesit duke sjellë stabilizimin e 

normave të tregut të parasë; dhe  
4. orientimin e normave të tregut ndërbankar sipas korridorit të përcaktuar 

nga Banka e Shqipërisë. 
 
Kështu, niveli i rezervave të tepërta të paremuneruara të bankave tregtare, në 

nivel mesatar mujor, për periudhën, llogaritet rreth 0.87 miliardë lekë. Deri në 

gusht të vitit 2001, normat e interesit të tregut manifestuan nivele të stabilizuara 

për normat e interesit të pranimeve të reja të depozitave në lekë dhe yield-in e 

bonove të thesarit në treg primar. Këta interesa pësuan ndryshime të vogla. 

Ndërkohë që çmimi i kredidhënies në lekë vazhdoi të reduktohej duke u luhatur 

nga njëri muaj në tjetrin.  
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Grafik 2. Interesat e tregut për periudhën korrik 1999 – dhjetor 2001. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fillimi i përdorimit të depozitave njëditore i orientoi bankat drejt një sjelljeje të re 

në përcaktimin e normave të interesit, ku si kufi i poshtëm shërbyen interesat e 

këtyre depozitave. Për rrjedhojë, gjatë kësaj periudhe, interesi i tregut 

ndërbankar për afate njëditore u luhat në kufijtë nga 4.25 për qind deri në 4.5 për 

qind. 
 

Në këtë kohë sistemi bankar karakterizohej nga tepricat e likuiditetit dhe në treg 

mbizotëronte një kërkesë e ulët për likuiditet. Në këto kushte, lehtësia e 

depozitës njëditore u përdor  në masë dhe me frekuencë disa herë më të lartë 

sesa kredia njëditore. Për periudhën në fjalë, volumi i kredive njëditore të dhëna 

nga Banka e Shqipërisë kapi shumën prej 4.2 miliardë lekë. Gjithashtu, një 

përdorim të gjerë pati edhe niveli 5 për qind i rezervës së detyrueshme në lekë. 

Volumi i rezervës së detyrueshme në lekë i përdorur nga bankat tregtare 

llogaritet në masën 5.3 miliardë. 
 

Duke filluar nga mesi i muajit gusht 2001, mbështetur në nivelin e inflacionit dhe 

pritshmëritë për rritje të presioneve inflacioniste,  Banka e Shqipërisë ndryshoi 

politikën e saj nga zbutëse në politikë shtrënguese duke e rritur normën e 

interesit të repove me 0.5 pikë për qind (50b.p).  
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Grafik 3. Ecuria e rezervave të tepërta të paremuneruara në lekë të sistemit. 

 

Reagimi i bankave ndaj sinjaleve të politikës monetare qe pothuajse i fortë dhe i 

menjëhershëm në drejtim të rritjes së yield-it të letrave me vlerë të qeverisë, i 

dobët dhe i vonuar ndaj interesit të depozitave me afat në lekë dhe me efekt  jo 

shumë të qartë për çmimin e kredidhënies, për arsyet që i kemi përmendur më 

lart. 

 

Edhe tregu ndërbankar reagoi  ndaj ndryshimit të politikës së Bankës së 

Shqipërisë duke rritur interesat, të cilat më pas qëndruan në një nivel stabël. 

Këta interesa u luhatën brenda një korridori:  

− interesi minimal i depozitave njëditore për marrëveshjet njëditore 

shërbeu si kufi i poshtëm; 

− interesi i bonove të thesarit me afat tremujor për marrëveshjet rreth një 

muaj, si kufi i sipërm; 

− interesi bazë i repove, për marrëveshjet shtatëditore. 

 
Politika e ndjekur nga Banka e Shqipërisë, zgjerimi dhe përmirësimi i kuadrit 

operacional çuan gjithashtu, në uljen e nivelit të rezervave të tepërta të 

paremuneruara në kufijtë e dëshiruar prej bankave.  Në këtë mënyrë, gradualisht 

sistemi u ballafaqua me një ofertë më të ulët të likuiditetit në treg, ndërkohë që 
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nevojat për likuiditete patën tendencë në rritje. Kjo vërehet edhe në rritjen e 

qëndrueshme të volumit të transaksioneve në tregun ndërbankar në nivele të 

paarritura më parë (deri në tetor 2001). 

 
Grafik 4. Volumi mujor i investimeve në repo dhe në treg ndërbankar. 

 

2.1 Operacionet strukturuese dhe lehtësirat e përhershme. 
 

Gjatë vitit 2001, Banka e Shqipërisë ndërhyri në treg me operacione strukturuese 

duke përdorur ankandet e shitblerjeve me të drejta të plota dhe ankandet 

njëmujore të repove. 
 

Në muajt qershor dhe shtator 2001, Banka e Shqipërisë ndërhyri në treg me 

operacione strukturuese (ankandi i shitjes me të drejta të plota të bonove të 

thesarit nga portofoli i saj), duke tërhequr  në secilin rast rreth  4 miliardë lekë 

nga sistemi dhe kryesisht nga Banka  e Kursimeve. 

Në nëntor 2001, u organizua për herë të parë ankandi i repove njëmujore. 

Përmes tij u tërhoqën nga sistemi 2.0 miliardë lekë. Fituesja kryesore qe përsëri 

Banka e Kursimeve. 

Kredia lombard u përdor vetëm një herë gjatë kësaj periudhe dhe pikërisht në 

datën 31 dhjetor 2001. Në total të dyja bankat e përdorën këtë kredi në masën 

273 milionë lekë me interes 13.0 për qind. 
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Rolin dhe efektet që solli në treg zbatimi i tyre nga Banka e Shqipërisë i 

evidentuam më lart. Ajo që mendojmë se ka qëndruar për një kohë të gjatë e 
pandryshuar është vendosja e korridorit në nivelin 2.5 për qind të normës 
së repos. Vlerësojmë se ky korridor fillimisht qe i nevojshëm, për t’i lehtësuar 

bankave periudhën tranzitore të integrimit me kuadrin e ri operacional. Por, niveli 

i interesit që paguan Banka e Shqipërisë për depozitat njëditore është gati 2 herë 

më i lartë sesa interesi mesatar i ponderuar për pranimet e depozitave me 

maturim njëditor për sistemin bankar.  
 

Kjo diferencë për maturitete të njëjta, krijon fitim “të pamerituar” për bankat e 

nivelit të dytë dhe një kosto të lartë operacionale të Bankës së Shqipërisë. 

Llogaritjet tregojnë se shpenzimet e Bankës së Shqipërisë për interesat e paguar 

në depozitë njëditore, për periudhën mars 2001-shkurt 2002, zënë 10,35 për qind 

të totalit të shpenzimeve të interesave për repot dhe depozitat njëditore të marra 

së bashku.  
 

Kjo diferencë e lartë, për interesa me afate maturimi të njëjta, ka krijuar një 

ambient komod për bankat duke mos e vendosur Bankën e Shqipërisë të fundit 

për nga përparësia e investimeve në treg. Bankat nuk kanë nxitjen maksimale 

për t’iu drejtuar tregut ndërbankar. Kjo del edhe nga rezultatet e pyetësorit "Për 

tregun e parasë dhe të ardhmen e tij", ku primare është preferenca e bankave 

për investimin e tepricave të likuiditeteve në depozitat njëditore.  

 
Në përfundim do të theksonim se kuadri operacional i zbatuar nga Banka e 

Shqipërisë ka arritur të përçojë politikën monetare të saj në sistemin bankar dhe 

të ndikojë në tregun ndërbankar të huadhënies dhe huamarrjes. Bankat tregtare 

kanë reaguar ndaj qëndrimeve të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë. 

Ndryshimi në normat e interesit të tregut ka qenë në nivele të ndryshme 

elasticiteti dhe “sferimi kohor” i kushtëzuar nga niveli i zhvillimit të tregjeve në 

vend, nga struktura e tregut financiar, nga pjesa që zënë në treg bankat e 

sistemit bankar, nga kufizimi i kredidhënies në lekë për Bankën e Kursimeve.  
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Roli i kufizuar i kreditit në lekë, i materializuar në nivelin e ulët të zhvillimit të 

tregut të kredive në lekë bën që edhe efekti i politikës monetare në agjentët e 

tjerë ekonomikë të jetë i ngadaltë.  
 

Parë nga ky këndvështrim, kuadri operacional do të përçojë më mirë politikën e 

Bankës së Shqipërisë në ekonomi pas reduktimit të pozicionit monopol të 

Bankës së Kursimeve dhe rritjes së konkurrencës në treg, zhvillimit të tregut të 

kredisë për ekonominë, zhvillimit të tregjeve të tilla si ai i letrave me vlerë, i 

kapitaleve etj. si kanale potenciale dhe me rëndësi në përçimin e vendimeve të 

politikës monetare në ekonomi.  

 

333...   VVVEEENNNDDDIII   DDDHHHEEE   DDDIIISSSAAA   KKKAAARRRAAAKKKTTTEEERRRIIISSSTTTIIIKKKAAA   TTTËËË   TTTRRREEEGGGUUUTTT   NNNDDDËËËRRRBBBAAANNNKKKAAARRR   NNNËËË   

SSSHHHQQQIIIPPPËËËRRRIII...    
 

Tregu ndërbankar në Shqipëri është në fillesat e tij dhe ende i 

pakonsoliduar. Megjithatë, aktiviteti i këtij tregu ka ardhur duke u zgjeruar, si në 

drejtim të rritjes së numrit të transaksioneve dhe të rritjes së vëllimit të tyre. 

 
Grafik 5. Volumi mujor i transaksioneve në treg ndërbankar. 
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Tabelë 1. Numri i transaksioneve në treg ndërbankar dhe totali i fondeve të lëvizura.    

 
Periudha Numri i transaksioneve Totali i fondeve të lëvizur 

Në miliardë lekë 
Korrik – dhjetor 2000 34 4.6 

Janar – korrik 2001 104 8.9 

Gusht'01 – shkurt 2002  (7 

muaj) 

194 23.8 

 
Tabelë 2.  Pozicionimi  i bankave në treg ndërbankar (në numër bankash).  

                                                                                                                    

Periudha Huamarrës Huadhënës 

Korrik – dhjetor 2000 4 7 

Janar – korrik 2001 6 9 

Gusht'01 – shkurt 2002 (7 muaj) 7 8 

 

Nga krahasimi i periudhave vërehet rritje e numrit të bankave që pozicionohen në 

rolin e huamarrësit.  
 

Edhe pse është rritur pjesëmarrja e bankave të sistemit në këtë treg, ajo që i 

dallon nga njëra-tjetra është frekuenca në pjesëmarrje, totali i fondeve të lëvizura 

për çdo pjesëmarrës dhe pozicionimi i tyre në treg.  
 

Për periudhën e marrë në studim: 
 

huadhënësi kryesor i tregut është Banka e Kursimeve me mbi 34 për qind të 

rasteve dhe rreth  61 për qind të fondeve të lëvizura midis bankave;  
 

huamarrësi kryesor në treg është Banka Tirana me 39 për qind të rasteve dhe 

mbi 62 për qind të fondeve. 
 

Rrjedhimisht, struktura mbi të cilën vepron tregu ndërbankar ka qenë e dominuar 

nga dy banka: Banka e Kursimeve dhe Banka Tirana, të pozicionuara njëra në 

rolin e huadhënësit dhe tjetra në rolin e huamarrësit.  
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Shuma minimale e transaksioneve në tregun ndërbankar për periudhën e marrë 

në studim u luhat nga 1 deri 15 milionë lekë dhe shuma maksimale në kufijtë nga 

400 deri 900 milionë lekë. Ndërsa afatet e marrëveshjeve  midis bankave për 

periudhën e marrë në studim kanë variuar përgjithësisht për periudha  nga 1 ditë 

deri në 30 ditë.  

 
Tabelë 3. Numri i transaksioneve sipas afateve. 

Afat Numri i transaksioneve 

Nga 1-3 ditë 181 

shtatëditore 76 

Nga10-30 ditë 92 

 

Norma e interesit në tregun ndërbankar është luhatur nga 4.25 për qind në 7.5 

për qind dhe varion në përputhje me afatin e marrëveshjes ndërbankare duke 

patur si referencë nivelin e interesave në instrumentet e tregut dhe lehtësirat e 

ofruara nga Banka e Shqipërisë, me afate të përafërta me to.  

 

Veprimtaria e tregut ndërbankar ka disa probleme si: 

1. asimetria, që manifestohet në kontrastet e mëdha midis kërkesës dhe 

ofertës. Për sistemin bankar vihet re që bankat në shumicën e rasteve 

kanë qenë të pozicionuara në kahun e ofruesit të likuiditeteve në treg; 

2. mungesa e rregullave të funksionimit të këtij tregu (Kodi rregullativ i 

tregut), i cili në marrëveshje midis pjesëmarrësve të tregut e pajis këtë 

treg me normat referencë dhe përcakton kujt i takon përgjegjësia për të 

kryer shërbimin e ekranit, ku do të mund të kuotohen çdo ditë kërkesat 

dhe ofertat e pjesëmarrësve të tregut etj.;  
3. mungesa e kuotimeve të pjesëmarrësve të tregut. Kuotimet do të 

ndikonin në njohjen e situatës së likuiditetit dhe të interesave të bankave 

midis njëra-tjetrës dhe rrjedhimisht të rritjes së volumit të transaksioneve 
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në treg ndërbankar duke e bërë këtë treg likuid dhe duke ulur përdorimin e 

lehtësive të përhershme të ofruara nga Banka e Shqipërisë; 

 
4. tregu është i ngushtë dhe jolikuid pasi në të nuk ekziston një volum i 

përhershëm dhe i mjaftueshëm tregtimi për pjesëmarrësit në treg. Kjo 

sjell që pjesëmarrësit të kenë vështirësi në gjetjen e partnerit në treg për 

të kryer marrëveshjen e huadhënies/huamarrjes. Kjo gjë nuk e nxit 

pjesëmarrjen e bankave në tregun ndërbankar;  

5. mungesa e kokurrencës në treg.  Kjo kryesisht për shkak të dominimit të 

Bankës së Kursimeve, e cila zotëron rreth 62.6 për qind të aktiveve të 

bankave dhe të kufizimit të vendosur ndaj kësaj banke në kreditimin e 

ekonomisë; ndërkohë që pjesa tjetër e sistemit bankar përbëhet nga 

banka të vogla dhe kryesisht me ndërmjetësim në valutë.  
 

Nga ana tjetër, vetë bankat, kanë renditur si pengesa dhe vështirësi që hasin në 

aktivitetin e tregut ndërbankar veçanërisht mungesën e kuotimeve dhe 

pozicionimin e shpeshtë të bankave në një krah.  

 
Tabelë 4.  Vështirësitë që rendisin të intervistuarit për aktivitetin  e tregut ndërbankar. 

Probleme të identifikuara nga bankat 
 

Frekuencat e 
rasteve 

Mungesa e kuotimeve në treg 4 

Pozicionimi shpesh i bankave në të njëjtin kah  4 

Shkalla jo e lartë e besimit 2 

Cështje që lidhen me kleringun (koha e pamjaftueshme pas kleringut për 

negociata  apo mungesa e sistemit të kleringut në valutë) 

2 

Mungesa e kodit rregullues të tregut  2 

Spredi i kuotimeve është akoma i gjerë. 1 

 

Nga një vështrim i përgjithshëm që mund t'i bëhet përdorimit të burimeve në lekë 

nga bankat tregtare, rezulton se, pjesën më të madhe të tyre bankat e investojnë 

në tregun primar të bonove të thesarit.  
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Rradha e preferencave në investimin e burimeve në lekë të bankave tregtare për 

periudhën e marrë në studim ka qenë e tillë: 

1. investime në tregun primar të bonove të thesarit (në përputhje me ofertën 

e bërë nga Ministria e Financave); 

2. investime në kreditimin e ekonomisë; 
3. investime në tregun e repove;  
 

Ndërkohë, preferenca e bankave tregtare në menaxhimin e tepricave ose 

mungesave të likuiditeteve,6 janë: 

 

1. në rastin e tepricave të likuiditeteve, më të preferuarat, janë depozitat 

njëditore; 

 
Tabelë 5. Preferencat e bankave për  Investimin e tepricave të likuiditeteve. 

Opinione Pikët e vlerësimit1 

depozita njëditore 20 

tregu ndërbankar 23 

tregu sekondar 29 

 
Tabelë 6. Preferencat e bankave për  plotësimin e mungesave të likuiditeteve renditen: 

Opinione Pikët e vlerësimit  

Tregu ndërbankar 19 

Përdorimi i rezervës së detyrueshme 

deri  në masën 5 për qind 

 

27 

Tregu sekondar 34 

Kredia njëditore 40 

 
2. në rastin e plotësimit të mungesave më i preferuar rezulton tregu 

ndërbankar.  
 

                                                           
6 sipas rezultateve të pyetësorit të zhvilluar me to "Për tregun e parasë dhe të ardhmen e tij " 
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Pra, tregu ndërbankar përdoret nga bankat tregtare në mënyrë të njëanshme. 
 
 
 

Kjo pasqyron nga njëra anë, komoditetin që i kanë krijuar bankave tregtare 

lehtësitë e ofruara nga Banka e Shqipërisë dhe faktin që oferta nuk ka gjetur 

kërkesën e duhur në treg. Po kështu, në disa raste evidentohen dhe dobësi të 

administrimit të likuiditeteve nga ana e bankave. Kjo pasi, ka ndodhur që bankat 

të përdorin kredinë njëditore në kushtet  kur sistemi ka patur likuiditete të lira. 
 

 

Grafik 6. Vëllimi mesatar mujor i rezervave sipas tregjeve & lehtësive (në milionë 

lekë). 
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444...   RRREEEKKKOOOMMMAAANNNDDDIIIMMMEEE   PPPËËËRRR   PPPËËËRRRMMMIIIRRRËËËSSSIIIMMMIIINNN   EEE   KKKUUUAAADDDRRRIIITTT   OOOPPPEEERRRAAACCCIIIOOONNNAAALLL   TTTËËË   

BBBAAANNNKKKËËËSSS   SSSËËË   SSSHHHQQQIIIPPPËËËRRRIIISSSËËË...   

 
Banka e Shqipërisë e orienton tregun nëpërmjet deklarimit të normës bazë të 

interesit në operacionin kryesor të tregut. Ndërkohë që krijon dhe korridoret 

orientuese të tregut  nëpërmjet normës së interesit të depozitës njëditore, kredisë 

njëditore dhe kredisë lombard. Efektiviteti i përdorimit të këtyre instrumenteve do 

të përsoset paralelisht me diversifikimin e zhvillimin e tregut bankar, si dhe  me 

përmirësimet e vazhdueshme që mund t'i bëhen kuadrit operacional në përputhje 

me këto zhvillime për të arritur objektivin e ruajtjes së stabilitetit të çmimeve.  

 

Siç doli, kuadri operacional i zbatuar nga Banka e Shqipërisë dha një ndihmesë 

të dukshme dhe në zhvillimin e tregut ndërbankar. Eksperienca botërore tregon 

se në zhvillimin e tregut angazhimi i bankës qendrore është i nevojshëm në: 
  

vendosjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Në rast të kundërt, 

mungesa e stabilitetit të çmimeve e rrit pasigurinë në treg ndërbankar; 
 

ndjekjen e një politike monetare stabël. Në të kundërt një politikë monetare 

jostabël ku sinjalet e bankes qendrore mund të ndryshojnë shpesh drejtimin e 

tyre, mund të sjellë çorientimin e tregut ndërbankar dhe mund të 

shkaktojëluhatje të mëdha të normave të interesit në këtë treg, si dhe rritje të 

pasigurisë në kryerjen e transaksioneve afatgjata; 
 

vendosjen e bankës qendrore të fundit për plotësimin e nevojave për 
likuiditet dhe për investimin e likuiditeve të lira. Pasi një akses i lehtë dhe 

jo i kushtueshëm në instrumentet kredituese të bankës qendrore e 

ngadalëson përmirësimin e  menaxhimit të likuiditeteve në tregun ndërbankar; 
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vendosjen e një norme optimale të për qindjes së rezervës së 
detyrueshme ndaj bankave të nivelit të dytë. Një peshë e madhe e 

rezervave të detyrueshme, çon në uljen e aktivitetit të tregut ndërbankar.  
 

Krahas krijimit dhe ruajtjes së këtyre kushteve për tregun, eksperiencat e 

vendeve të ndryshme tregojnë se banka qendrore mund të luajë një rol nxitës në 

drejtim të zhvillimit të tregut ndërbankar. Konkretisht, bankat qendrore mund të 

inkurajojnë tregun ndërbankar: 

. nëpërmjet masave teknike  të tilla si  përdorimi i mekanizmit të konfirmimit 

dhe të transfertave për  sigurimin e  integritetit të transaksioneve në tregun 

ndërbankar; 

. nëpërmjet inkurajimit të praktikave konkurruese në treg. Për shembull mund 

të inkurajojë kompjuterizimin e sistemit të kërkesës dhe ofertës në treg 

ndërbankar etj.. 
 

Mbështetur në eksperiencat e vendeve të tjera dhe në sugjerimet e bankave 

tregtare, më poshtë po japim disa rekomandime  për përmirësimin e kuadrit 

operacional të Bankës së Shqipërisë, të cilat shpresojmë t'i shërbejnë  sadopak 

rritjes së  mëtejshme të efektivitetit të politikës monetare dhe nxitjes së tregut 

ndërbankar. 
 

4.1 Planifikimi i operacioneve të tregut të hapur. 

Niveli i efektivitetit të ndërhyrjeve në treg përmes operacioneve të tregut të hapur  

kondicionohet nga niveli i parashikimit të lëvizjeve në kërkesën dhe në ofertën 

për rezerva të bankave të nivelit të dytë. Për këtë qëllim nevojitet zgjedhja dhe 

përdorimi i modeleve të parashikimit për frekuenca të vogla, pjesë përbërëse e të 

cilave është dhe njohja e kërkesave të qeverisë për financimin e deficitit 

buxhetor. Kryerja e parashikimeve të likuiditetit në frekuenca të vogla dhe për 

periudha afatgjata do të ndihmojë në vlerësimin e diferencës midis ofertës dhe 
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kërkesës për rezerva. Mbulimin e këtyre diferencave për likuiditete në treg, 

Banka e Shqipërisë do ta arrijë duke planifikuar operacionet e tregut të hapur, të 

koordinuara edhe me sjelljen e interesave dhe rezervave, të cilat krijojnë një 

bazë për përcaktimin e operacioneve të përshtatshme për të ndërhyrë, në 

funksion të objektivit final të Bankës së Shqipërisë. Kryerja e këtyre 

parashikimeve, do të ndihmojë në zgjedhjen e: 

• tipit të operacionit (rregullues apo strukturor, për çfarë afati maturimi dhe cilët 

pjesëmarrës); dhe 

• madhësisë së ndërhyrjes, në përputhje më efektet që kërkon të transmetojë 

në treguesit e tregut si rregullimi apo strukturimi i nivelit të likuiditetit në treg, 

normat e interesit të tregut. 
 

4.2 Shpejtimi i qarkullimit të informacionit mbi rezultatet e ankandeve në 
treg. 
 

Një rol të rëndësishëm në efektivitetin e instrumenteve të politikës monetare dhe 

në menaxhimin e likuiditeteve nga bankat, luan dhe shpejtësia e qarkullimit të 

informacionit mbi rezultatet e ankandit të tregut primar. Siç u evidentua edhe në 

pjesën e dytë, vonesat  në disa raste të informacionit për rezultatet e ankandit të 

tregut primar për bankat tregtare i pengojnë ato që  të bëjnë një parashikim sa 

më të saktë të likuiditeteve  të tyre të mundshme për t'u investuar në repo. Për 

këtë arsye, është mirë  që bankat pjesëmarrëse në ankandin primar t'a kenë 
këtë informacion para se ato të paraqesin kërkesat e  tyre në ankandin e 
repove.  
 

4.3 Instrumentet e tregut të hapur dhe lehtësirat e përhershme. 
 

Instrumentet e tregut të hapur dhe lehtësirat e përhershme që përdor Banka e 

Shqipërisë do të jenë më efektive në qoftë se do t'i nxisin bankat të jenë më 

aktive në treg, duke e konsideruar Bankën e Shqipërisë si alternativën e fundit në 

procesin e menaxhimit të tepricave apo të mungesave të likuiditeteve. Që Banka 

e Shqipërisë të luajë rolin e bërësit të tregut si huadhënësi/huamarrësi i fundit, do 
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të ndihmonin një tërësi rregullash dhe kushtesh si: niveli i interesave në këto 

lehtësi, kufizimet në orare, refuzimi (kur e gjykon të nevojshme) i pranimit të 

depozitave njëditore etj.. Në këtë mënyrë, Banka e Shqipërisë do t'i dekurajojë 

bankat të përdorin lehtësitë e ofruara dhe ndërkohë do t'i nxisë pjesëmarrësit e 

tregut të kërkojnë të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin. 

 

Për të mundësuar një pozicion të tillë të Bankës së Shqipërisë kemi paraqitur në 

mënyrë të përmbledhur disa rekomandime-propozime në boxin 1, të cilat 

argumentohen në vijim të materialit. 

Box 1. Propozimet kryesore që vijojnë po i paraqesim të përmbledhura:   
 

Varianti I 
 

Varianti II 

Repo njëditore 

Në rregulloren e këtij instrumenti, mendojmë që duhet të dalë më e qartë njësia që e propozon 
përdorimin e këtij instrumenti.  

Depozitë njëditore 

Ulja graduale, me disa faza, e interesit të 
depozitës njëditore me 0.5 pikë për qind në 
varësi të zhvillimeve korrente. 

Mbajtja e pandryshuar e interesit të depozitave 
njëditore në rast se do të ketë rritje të mëtejshme 
të interesit të repove. 

Vendosja e orarit të pranimit të depozitave njëditore 

Kredi njëditore 

Ulja e interesit të kredisë njëditore me 0.5 pikë për qind, duke qëndruar mbi repon njëjavore me 
+2.0 pikë për qind. 

Kredi  lombard 

Ulja e interesit të kredisë lombard me 0.5 pikë 
për qind, duke qëndruar mbi repon njëjavore 
me 5.5 pikë për qind dhe jo më poshtë se yield-i 
i bonove të thesarit vjeçare. 

Ruajtja e nivelit +6 pikë për qind mbi interesin e 
repove në kushtet e shtrëngimit të politkës 
monetare të Bankës së Shqipërisë. 

Përdorimi deri në masën 5 për qind  e rezervës së detyrueshme 
“bankat nuk mund ta përdorin këtë lehtësi në rastet kur kanë vendosur pranë Bankës së 
Shqipërisë depozitë njëditore”. Për këtë kërkohet ndërhyrja e autoritetit mbikëqyrës nëpërmjet 
zbatimit të masave të veta. 

Ballafaqimi i mungesave/ tepricave të likuiditetit të bankave tregtare me njëra-tjetrën pranë 
Bankës së Shqipërisë 

Instrumenti i grumbullimit të depozitave me afat fiks nga Banka e Shqipërisë 

Maturiteti dhe frekuenca e përdorimit e pastandardizuar. Përdoren ankandet e shpejta ose 
procedurat dypalëshe 

Propozim për unifikimin e afatit të zhvillimit të të gjitha ankandeve të shpejta  

Afishimi  në rrjet i tabelës përmbledhëse të kuadrit operacional të Bankës së Shqipërisë  
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Problemi kryesor që duhet zgjidhur për t'i dhënë impakte tregut ndërbankar është 

krijimi i një tregu me kërkesë dhe ofertë optimale. Si mund të arrihet kjo ? 

 
Nxitja e bankave për tregun ndërbankar do të jetë më e lartë7 nëse norma e 

interesit që ju ofrojmë bankave të nivelit të dytë në depozitat njëditore do të jetë 

më e ulët. 
  

Grafik 7. Interesi depozitave njëditore&interesi mesatar i llogarisë 
rrjedhëse&depozitave pa afat të sistemit bankar. 

 

Kushtet aktuale kanë krijuar një situatë që nuk është shumë nxitëse për bankat 

që t'i drejtohen fillimisht tregut të parasë, por ta konsiderojnë investimin në 

Bankën e Shqipërisë si të kënaqshëm dhe tepër komod, duke vënë si prioritare 

marrëdhëniet më Bankën e Shqipërise dhe jo me njëra-tjetrën.  

 

Në këto kushte, interesi i depozitave njëditore në Bankën e Shqipërisë 
duhet ulur me qëllim që të ndihmojë në nxitjen e tregut ndërbankar, duke e 
vendosur kështu Bankën e Shqipërisë si huamarrësin e fundit në treg. 
 

                                                           
7 Ekperienca e Bankës Qendrore të Islandës faqe 51 , Aneks I   

0

1

2

3

4

5

Int.mes.llog.rrjedh&dep.pa afat ne leke Int.dep ditore
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Niveli, në të cilin duhet ulur për momentin, kushtëzohet nga fakti që politika e 

Bankës së Shqipërisë po ndryshon kahun në politikë shtrënguese nisur nga 

pritshmëritë për rritje të presioneve inflacioniste. Kjo bën që ndryshimet për uljen 
e interesit të depozitave njëditore të bëhen mjaft të kujdesshme dhe 
graduale. Gjithashtu, situata e tërheqjeve të depozitave pranë dy bankave më të 

mëdha në vend, e bën të papërshtatshme uljen e interesit të depozitave njëditore 

për momentin. Për këtë sugjerojmë që këto ndryshime bëhen pas qetësimit të 

situatës. Ulja mendojmë që të jetë graduale, me disa faza, në nivelin 0.5 pikë për 

qind në varësi të zhvillimeve korente. 

 

Niveli i interesit të depozitës njëditore duhet të qëndrojë midis nivelit aktual dhe 

nivelit të interesave të llogarive rrjedhëse e depozitave pa afat, i cili mund të 

konsiderohet si kufi minimal. Kjo, me qëllim që bankat të mos rezultojnë me 

humbje nga vendosja e depozitave pranë Bankës së Shqipërisë. 

Në këtë mënyrë, do të sigurohet vendosja e lehtësisë së depozitës njëditore të 

fundit ndër mundësitë investuese të bankave dhe me një marzh fitimi të 

arsyeshëm, për interesa me maturitete të njëjta. Nga ana tjetër, nxitja e bankave 

për të siguruar një fitim pak më të lartë, do të bëjë që ato t’i drejtohen tregut 

ndërbankar, pasi dihet se interesi për marrëveshjet njëditore qëndron më lart 

sesa niveli i depozitës njëditore të vendosur nga Banka e Shqipërisë.  

 

depozita njëditore kredia njëditore kredia Lombard 

5% 10% 13,5% 

Korridori aktual është:  

- 2,5%             <  repo <              +2,5 % ;                     repo <   +6 % 

 

Ndërkohë një mundësi tjetër mund të jetë mbajtja e pandryshuar e interesit të 
depozitave njëditore në rast se do të ketë rritje të mëtejshme të interesit të 
repove, që do të thotë zgjerim i korridorit aktual. Por, edhe këto ndryshime do të 

shihen të lidhura ngushtë me zhvillimet e momentit.  
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Me rishikimin e nivelit të depozitës njëditore duhet të rishikohet dhe niveli i 

interesave të kredisë njëditore,  me qëllim që të mos rëndohet shumë kostoja e 

bankave tregtare. Krahas kësaj, përdorimi i këtyre kredive duhet të jetë burimi i 

fundit i financimit, por jo i pamundur dhe me penalitet mjaft të lartë për bankat. 

Ulja e interesit të kredisë njëditore, për kushtet e një politike monetare 

shtënguese, mund të ulet vetëm me 0.5 pikë për qind, duke qëndruar mbi repon 

njëjavore me +2.0 pikë për qind. 

 

Ulja e normës së interesit për kredinë njëditore mund të jetë një nxitje tjetër në 

inkurajimin e tregut ndërbankar. Në rastet e mungesës së likuiditetit, nga ndonjë  

parashikim jo i saktë i nevojave për rezerva, bankat të mos e konsiderojnë 

kredinë njëditore si alternativë të pamundur, por si alternativë të fundit. Interesi 

duhet të jetë deri në atë nivel sa të frenojë bankat në përdorimin e saj si burim 

financimi, pa iu drejtuar më parë tregut ndërbankar. Duhet konsideruar se 

aktualisht bankave i leverdis më shumë që t'i drejtohen tregut ndërbankar me një 

interes që qëndron shumë më poshtë se kredia njëditore në Bankën e 

Shqipërisë.  

 

Ndyshimet që mund t'i bëhen normave të interesave të lehtësive të ofruara nga 

Banka e Shqipërisë çojnë në krijimin e një korridori asimetrik. Më poshtë po 

paraqesim ato çfarë na ofron eksperienca e Bankës Qendrore Europiane dhe e 

vendeve të tjera lidhur me këtë çështje (tabelë 18, bashkëlidhur materialit). 
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Grafik 8. Interesi bazë dhe korridori i Bankës Qendrore Europiane. 
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Box 2. Si ka ndryshuar politika e Bankës Qendrore Europiane në lidhje me korridorin.

1. Fillimisht në periudhën e tranzicionit në regjimin e ri, nga pjesëmarrësit e tregut u 
përcaktua një korridor i ngushtë prej 50 b.p. i cili synonte të lehtësonte tranzicionin e 
vendeve pjesëmarrëse në Eurosistem. Kjo fazë ishte shumë e shkurtër dhe zgjati rreth 
20 ditë.  

2. Në fazën e dytë, sikurse del edhe në grafikun 8, u kalua në një korridor asimetrik ku 
operacioni kryesor i tregut është rifinancues (injekton likuiditet). Kufiri i sipërm ishte +1,5 
për qind dhe kufiri i poshtëm –1për qind ndaj normës fikse të ankandit  3 për qind  Dhe 
ky korridor u ruajt për një periudhë më të gjatë se  4 muaj.  

3. Pas muajit maj 1999 në  Eurosistem është ruajtur një korridor simetrik i llogaritur 
kundrejt normës minimale të ofruar  3,25% (+ - 1.0 pikë për qind të operacionit kryesor 
të rifinancimit).  

Interesi bazë i Eurosistemit është në nivel mbi 1.5 herë më të ulët sesa norma jonë e 
repove.  Si rrjedhim, edhe korridori i ofruar në tregun e Eurosistemit i shërben më mirë 
interesave ditore të tregut. Ndërsa, në tregun tonë interesi për marreveshjet njëditore në treg
ndërbankar lëviz sipër interesit të depozitës njëditore dhe interesi për marrëveshjet 7 ditore 
lëviz sipër interesit të repove. Kjo tregon se huamarrja njëditore në Bankën e Shqipërisë 
është edhe më e shtrenjtë sesa huamarrja shtatëditore në tregun ndërbankar.   

Po kështu, një rast asimetrik në një periudhë të caktuar paraqet edhe Çekia e Finlanda.
Banka Kombëtare e Çekisë ka ruajtur një korridor josimetrik deri në muajin tetor 1998. Pas
kësaj periudhe ajo e stabilizoi korridorin në nivelin !2.5 për qind dhe më vonë !2.0 për qind.
Ndërsa Banka e Finlandës në kushtet kur aplikonte një normë ankandi 13.85 për qind,
zbatonte një korridor josimetrik, +1.0 për qind për kredinë njëditore dhe –3.0 për qind për
“call money deposit”. Me uljen e normës kryesore të ankandit ajo kaloi në korridor simetrik.
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Kjo eksperiencë mund t'i vlejë Bankës së Shqipërisë në dy drejtime:  
 

- që të vendosë një korridor josimetrik, por që t'i shërbejë më mirë rolit të 

saj si huadhënësi/huamarrësi i fundit në treg; dhe   

- të jetë objekt rishikimesh të herepashershme duke ju përshtatur 

vazhdimisht kushteve të tregut dhe rritjes së efektivitetit të kuadrit 

operacional. 
 

Gjykojmë se ndryshimi në kahun e uljes së interesit të depozitave njëditore do të 

sjellë efekte në treg. Kështu, ai do të ndikojë në uljen e normës së interesit në 

treg ndërbankar, ndoshta jo në të njëjtën masë me uljen e interesit të depozitës 

njëditore. 

Niveli aktual i interesave  të depozitave njëditore i krijon mundësinë bankave të 

sigurojnë fitime të lehta edhe duke shfrytëzuar lehtësinë e përdorimit të rezervës 

së detyrueshmë deri në masën 5 për qind. Raste të përdorimit njëkohësisht  

brenda ditës nga e njëjta bankë të lehtësive të përhershme paraqiten në tabelën 

7. 

Tabelë 7. Raste të veçanta të përdorimit njëkohësisht të lehtësive të përhershme (në milionë 

lekë). 

   Likuiditetet e vetë bankës 

Data Bankat Përdorimi i rezervës së 
detyrueshme deri në 
masën 5 për qind 

dep 1 
ditore 

llogari 
rrjedhëse në 

lekë 
15.01.02 Banka e Kursimeve 370.07 1500 570 

06.02.02 Banka e Kursimeve 299 400 0 

31.01.02 Banka Kombë. Tregtare 72 250 0 

21.02.02 Banka Kombë. Tregtare. 86 550 0 

28.01.02 Banka Alfa 15 360 21 

17.01.02 Banka FEFAD 8.8 59.5 0 
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Sipas rregullores aktuale “Për rezervën e detyrueshme për depozitat monetare 

në lekë dhe në valutë” bankat tregtare mund të përdorin automatikisht çdo ditë 

deri në masën 5 për qind, rezervën e detyrueshme në lekë. Kjo rregullore nuk ka 

ndonjë kufizim8 që të mos i lejojë bankat të shfrytëzojnë këtë lehtësi për qëllime 

“fitimi” si për shembull t’a përdorin atë pas vendosjes së depozitë njëditore pranë 

Bankës së Shqipërisë. 

 

Duke parë dhe eksperiencat e mësipërme të Polonisë dhe Hungarisë, ndoshta si 

kusht paraprak në rastin e prekjes së rezervës së detyrueshme mund të 

përcaktohet që “bankat nuk mund t'a përdorin këtë lehtësi në rastet kur kanë 
vendosur pranë Bankës së Shqipërisë depozitë njëditore”. Për zbatimin e 
kushtit të propozuar mund të ndërhyjë autoriteti mbikëqyrës nëpërmjet 
zbatimit të masave përkatëse. Bankat duhet të kenë parasysh se lehtësia e 

përdorimit të rezervës së detyrueshme deri në masën 5.0 për qind është një 

lehtësi që u krijohet atyre në kushtet e mungesës së likuiditetit. Hungaria paraqet 

raste të një menaxhimi jo të mirë të likuiditeteve. Në disa raste ekstreme ka 

ndodhur që, e njëjta bankë ka përdorur lehtësinë e depozitës njëditore dhe të  

repos  njëditore (injekton likuiditet) brenda të njëjtës ditë.  Gjithashtu, ka ndodhur 

që në të njëjtën ditë një bankë të përdorë depozitën njëditore, ndërsa  një bankë 

tjetër të kërkojë kredi njëditore pranë bankës qendrore. 

 

Raste të menaxhimit jo të mirë të likuiditeteve janë vënë re edhe ne sistemin tonë 

bankar. Kështu, ka  patur raste të veçanta kur për mbulimin e kredisë njëditore 

mund të ishin shfrytëzuar më mirë si likuiditetet e vetë bankës, ashtu edhe të 

sistemit bankar.  

                                                           
8 Eksperiencat e Polonisë dhe  Hungarisë faqe 50-51  Aneks I 
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Tabelë 8. Raste të veçanta të përdorimit njëkohësisht të lehtësive të përhershme (në milionë 

lekë). 

   Likuiditetet e vetë 
bankës 

Likuiditetet e të 
gjithë sistemit 

bankar 

Data 
Banka Kredi 

1 
ditore 

dep 1 
ditore 

llogari 
rrjedhëse 
në lekë 

dep 1 
ditore 

llogari 
rrjedhëse 
në lekë 

21.12.01 Banka e Kursimeve 550 0 126 376 672 

31.12.01 Banka Tirana 200 0 147 780 2217 

14.01.02 Banka Kombë. Tregt. 100 480 0 2502 1012 

21.01.02 B. e Parë e Invest. 5 26 0 1410 436 

22.01.02 Banka Nderkomb.Tregt. 15 20 0 1502 417 

28.01.02 Banka Alfa 18 360 0 1018 3892 

31.01.02 Banka Tirana 190 200 2 727 380 

 

Për raste të tilla Hungaria nuk ofronte ndonjë eksperience për zgjidhjen e këtyre 

situatave, kjo pasi këto ishin raste ektreme dhe të rralla. Ndoshta me një 

planifikim më të mirë nga ana e vetë bankave tregtare dhe zhvillimin e tregut 

ndërbankar raste të tilla mund të bëhen më të rralla. 

 

Për sistemin tonë bankar, këto raste mund të minimizohen duke organizuar një 
ballafaqim midis bankave të tepricave dhe mungesave për likuiditet pranë 
Bankës së Shqipërisë, në një orar që do të gjykohet si i përshtatshëm për 
bankat tregtare, përpara përdorimit të depozitave njëditore dhe të kredisë 
njëditore9. Kjo deri në momentin e realizimit të kuotimit të tregut ndërbankar në 

ekran në mënyrë elektronike.  
 

Ky rekomandim përforcohet edhe më shumë nga njëri prej problemeve të 

ngritura nga bankat për realizimin e marrëveshjeve në treg ndërbankar: koha e 

pamjaftueshme pas kleringut për negociata me bankat. Kështu, sipas opinioneve 

të të intervistuarve pranë bankave tregtare, koha e konstatimit të nevojave për 

                                                           
9 Ky opinion ka dalë nga pyetësori i zhvilluar për tregun e parasë me bankat tregtare. 
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likuiditete me mbylljen e veprimeve, në raste  të caktuara, mund të mos premtojë 

për gjetjen e fondeve në treg ndërbankar aq më tepër në kushtet aktuale kur 

ende nuk ekziston një treg i kuotuar dhe i automatizuar (transaksionet në rrjet). 

Në të tilla kushte, deri në informatizimin e sistemit bankar, mund  të bëhet 

ballafaqimi i tepricave dhe i mungesave të likuiditetit midis bankave, pranë 

Bankës së Shqipërisë, para vendosjes së depozitave njëditore. Kjo mendojmë se 

do t'i ndihmonte bankat për një menaxhim të mirë të likuiditetit. 

 

Në funksion të saj mund të jetë dhe vendosja e një orari për pranimin e 
depozitave njëditore. Në të tilla raste kombinimet mund të jenë të ndryshme në 

varësi të shpejtësisë së komunikimit në sistemin bankar, të orarit të kleringut, të 

sistemit të pagesave etj.. Mund të përcaktohet një orar pranimesh të depozitave 

njëditore, për shembull pas ballafaqimit të tepricave dhe mungesave të likuiditetit 

midis bankave tregtare pranë Bankës së Shqipërisë. Praktika ka treguar se në 

përgjithësi këto veprime janë të përqendruara rreth orës 13.00-16.00 të çdo dite.  

 

Një shembull i mirë për këtë është edhe ai Bankës Kombëtare e Hungarisë10, e 

cila për një menaxhim sa më të mirë të likuiditeteve përdorimin e lehtësive e ka 

organizuar në orare të caktuara. 

 
 

 

 

 

 

 

Po kështu, vendosja e orareve ka qenë një nga opinionet e shprehura nga 

bankat tregtare në pyetësorin për tregun e parasë. Sipas tyre, kjo do t’u krijojë 

bankave humarrëse më tepër kohë për të gjetur likuiditetet e nevojshme në treg 

ndërbankar para sesa bankat e tjera të shfrytëzojnë lehtësinë e depozitës 

njëditore të ofruar nga Banka e Shqipërisë. 

 
Box 3.  Banka Qendrore e Hungarisë  ofron:  
nga ora 8.30 -10:00 - fasilitetin e depozitës njëditore 
nga ora 8:30-10:00 - fasilitetin e repos  njëditore (kredi  brenda një shume kufi) 
në orën 10:00         -  fasilitetin e "repo-s suplementare" 
pas orës 14:00  me mbylljen e RTGS-së  -fasilitetin  "kredi emergjence" e quajtur 
"liquidity credit".   

Burimi: Sistemi i pagesave dhe operacionet monetare, OP6, NBH, Flora Lazla. 
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Lidhur me repot njëditore, eksperienca e Bankës Qendrore Europiane dhe e 

vendeve të tilla si Hungaria, tregon se repot njëditore përdoren gjerësisht si 

lehtësi. Kjo pasi këto repo sigurojnë financimin ditor të mungesave të rezervave 

dhe janë të përshtatshme për zbutjen e luhatjeve afatshkurtra, të cilat ndikojnë 

në rezervat pranë bankës qendrore.  
 

Në kuadrin rregullativ të Bankës së Shqipërisë, repo njëditore klasifikohet si 

instrument rregullues dhe realizohet përmes ankandeve të shpejta, dhe është i 

vetmi instrument që nuk është përdorur asnjëherë. 
 

Ndërhyrja në treg në intervale ditore nëpërmjet ankandeve të repove nuk është 

parë e arsyeshme për faktin se vëllimi i transaksioneve në numër dhe në vlerë 

nuk ka qenë ende i konsiderueshëm dhe kërkon kryerjen e parashikimit në 

intervale ditore të likuiditeteve në treg. Domosdoshmëria e përdorimit të këtij 

instrumenti lidhet me shkallën e lartë të korrelacionit që duhet të ekzistojë midis 

nivelit të rezervave të tepërta dhe interesave ditore të tregut.  
 

Në lidhje me rregulloren e këtij instrumenti, mendojmë që duhet të dali më e 

qartë njësia që e propozon përdorimin e tij. Për këtë në rregulloren e  

"Marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes " neni 5 pika (2)  pas  

fjalisë: "…sa herë të vendoset nga Banka e Shqipërisë …." sugjerojmë  të 

shtohet: "me propozim të Departamentit të Operacioneve Monetare". 

 
                                                                                                                                                                             
10 Në Hungari lehtësitë e paraqitura në box përdoren për injektim likuiditetesh në treg. 

O
Ora e hapjes së veprimeve                     Ora e mbylljes së

veprimeve
                                    ballafaqimi i

tepric/mung.
    midis bankave

     depozitë njëditore
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4. 4  Kredia lombard. 
 

Lidhur me kredinë lombard, interesi i zbatimit të kësaj kredie mund të ulet ose të 

mbetet +6 pikë për qind mbi interesin e repove. 
 

Në rastin e parë, një ulje e mundshme e nivelit të interesave në lehtësitë e 

përhershme, si më sipër, do të shoqërohet edhe me uljen e nivelit të interesit të 

kredisë lombard kundrejt interesit të repove me 0.5 pikë përqindjeje, duke 

qëndruar mbi repon një javore me +5.5 pikë për qind. Por, gjithmonë duke pasur 

parasysh që niveli i interesit të kredisë lombard të qëndrojë mbi nivelin maksimal 

të interesave në treg primar, me qëllim që kjo kredi të luajë rolin si burim i fundit i 

kredidhënies për bankat, duke qenë më i shtrenjti në treg.  
 

Në rastin e dytë, duke e konsideruar kredinë lombard si kredinë më të shtrenjtë 

dhe në kushtet e shtrëngimit të politikës monetare nga Banka e Shqpërisë, niveli 

i interesit të kësaj kredie është e nevojshme të mbetet në nivelet që është 

aktualisht pavarësisht nga ndryshimi që mund t’u bëhet nivele të tjera të interesit.  

4.5 Zbatimi i operacioneve të reja. 

Ekzistenca e bankave tregtare kryesisht me teprica likuiditeti në treg përbën një 

vështirësi në zbatimin e politikës monetare. Një nga instrumentet e përdorur nga 

Banka e Shqipërisë për uljen e rezervave të tepërta në sistem është shitja e 

letrave me vlerë më të drejta të plota. Por, mund të lindë nevoja që të mos 

reduktohet më shumë portofoli i bonove të thesarit të qeverisë në pronësi të 

Bankës së Shqipërisë ose të vijë duke u zvogëluar në varësi të synimit për 

ndryshimin e strukturës së financimit të deficitit buxhetor në favor të individëve 

dhe të institucioneve të tjera financiare. Në këto kushte,  eksperienca botërore 

ofron alternativën e instrumentit të grumbullimit të depozitave me afat fiks.  
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Sipas eksperiencës së Eurosistemit, instrumenti i grumbullimit së depozitave me 

afat fiks përdoret për qëllime rregulluese duke tërhequr likuiditetin nga tregu për 

afate të përcaktuara nga Banka Qendrore Europiane.  

Ato janë të pakolateralizuara e mund të aplikohen për një numër të kufizuar 

pjesëmarrësish. Përdorimi i këtij instrumenti edhe nga Banka e Shqipërisë do të 

paraqesë përparësi në drejtimet e mëposhtme: 

• nuk përdoret kolateral. Në rastin e Bankës së Shqipërisë, ku portofoli i 

bonove të thesarit ka ardhur duke u zvogëluar dhe në të ardhmen, për t’i lënë 

më shumë hapësirë institucioneve të sektorit financiar  të investojnë në tregun 

primar do të vijnë duke u tkurrur, një insturment i tillë do ta ndihmonte Bankën 

e Shqipërisë të alternonte përdorimin e instrumentit të shitblerjes me të drejta 

të plota, që influencon direkt në portofolin e saj, me instrumentin e tërheqjes 

së depozitave me afat fiks për një numër të kufizuar bankash sipas 

procedurave dypalëshe; 

• duke e përdorur për një numër të kufizuar pjesëmarrësish, Bankës së 

Shqipërisë  i krijohet mundësia të tërheqë likuidititet nga ato banka që sipas 

parashikimeve do të kenë një nivel të lartë likuiditeti duke i ndihmuar në rritjen 

e konkurrencës midis bankave; 

• ndërhyrja në treg përmes këtij instrumenti të realizohet përmes ankandeve të 

shpejta, nuk përjashtohet mundesia e përdorimit të procedurave dypalëshe. 
 
Si një operacion rregullues i tregut do të sugjeronim përdorimin nga ana e 
Bankës së Shqipërisë" të grumbullimit të depozitave me terma fikse", i cili 
përdoret  me qëllim tërheqjen e likuiditeteve të tepërta në sistem.  
 

Ndërsa lidhur me instrumente të tjera të politikës monetare që përdoren nga 

Eurosistemi dhe vende të tjera të Europës Qendrore dhe Lindore, siç janë për 

shembull ankandet e monedhave të huaja mendojmë që ende nuk mund të 

zbatohen nga Banka e Shqipërisë për vetë nivelin e zhvillimit të tregut të parasë 

dhe të kapitaleve në Shqipëri.  
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4. 6 Përmirësimi i operacioneve ekzistuese. 
 
Duke shfrytëzuar hapësirat që lejon rregullorja ekzistuese e ankandeve të repove  

një dhe tremujore, do të propozonim që në rregullore të shtohet," në raste të 
caktuara të bëhet përzgjedhja e pjesëmarrësve në ankand mbi bazë të 
kritereve të përcaktuara nga Banka e Shqipërisë". Për shembull ato banka  të 

cilat sillen si dealers në treg. Mendojmë se kriteri i përzgjedhjes do të ndihmonte 

në nxitjen e konkurrencës në treg. 

 

Gjithashtu me vend do të ishte unifikimi i afatit të zhvillimit të ankandeve të 
shpejta  që nga momenti i njoftimit  të bankave  në katër orë. Faktikisht, afati 

i përcaktuar në rregulloret mbi transaksionet e shitblerjeve me të drejta të plota 

dhe mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes është 2 orë dhe në 

rregulloren mbi marrëveshjet e rilberjes dhe të anasjellta të riblerjes një dhe 

tremujore është 4 orë. Përcaktimi nga Banka e Shqipërisë i një afati kohor të 

njëjtë për të gjitha llojet e ankandeve të shpejta do të ndihmonte në unifikimin e 

afateve dhe do të shmangte keqkuptimet midis Bankës së Shqipërisë dhe 

bankave tregtare. Nga ana tjetër, eksperienca botërore tregon se ankandet e 

shpejta pavarësisht nga lloji i tyre janë të unifikuara, për shembull Banka 

Qendrore Europiane ankandet e shpejta, pavarësisht nga lloji i instrumentit, i ka 

të unifikuara dhe kryhen brenda 1 ore.  

 
Nisur dhe nga eksperienca e Bankës Qendrore Europiane propozojmë afishimin 
në rrjet të tabelës përmbledhëse të një kuadri operacional të Bankës së 
Shqipërisë, të shoqëruar me shpjegime për qëllimin dhe tiparet operacionale të 

çdo operacioni dhe lehtësive të ofruara nga Banka e Shqipërisë (tabela A, 

bashkëlidhur materialit). Kjo do t'i shërbejë plotësimit të parimeve që duhet të 

ketë kuadri operacional. Mënyra më e mirë e informimit të bankave do të jetë : 

− afishimi në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë; ose 

− ose  të vendosen në rrjet, për shembull në Rueter.  
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Krahas kësaj, me vlerë do të ishte bashkëpunimi më intensiv midis Bankës 
së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë. Për këtë qëllim krahas 

organizimit të seminareve njohëse, shpjeguese të kuadrit operacional të kërkohet 

nga këto banka që për rregulloret e tregut ose për çështje të veçanta, që lidhen 

me këto rregullore, të evidentohen problemet që kërkohet të sqarohen nga 

specialistët përkatës të Bankës së Shqipërisë për bankat e nivelit të dytë. Në 

bazë të çështjeve të ngritura nga bankat, mund të hartohet një program 

seminaresh sqaruese për problemet që ato mund të kenë. 
 

555...   DDDRRREEEJJJTTTIIIMMMEEETTT   EEE   ZZZHHHVVVIIILLLLLLIIIMMMIIITTT   TTTËËË   TTTRRREEEGGGUUUTTT   NNNDDDËËËRRRBBBAAANNNKKKAAARRR   NNNËËË   TTTËËË   AAARRRDDDHHHMMMEEENNN...    
 

Krijimi i një tregu likuid dhe konkurrues ndërbankar është një proces që 

kërkon kohë.  
 

Mbështetur në eksperiencat e vendeve të tjera11, në rrugët që ato kanë ndjekur 

për nxitjen e tregut ndërbankar, veçanërisht të atyre vendeve që janë ndeshur 

me probleme dhe me kushte tregu të ngjashme me Shqipërinë, si dhe në 

opinionet e vetë bankave po paraqesim disa drejtime konkrete për nxitjen e 

tregut ndërbankar në Shqipëri. 
 

Duke qenë se pjesëmarrëse në tregun ndërbankar janë vetë bankat 
tregtare, roli i tyre është parësor në zhvillimin e këtij tregu. Hartimi i Kodit 

Rregullues të Tregut, realizimi i kuotimeve të kërkesave/ofertave për likuiditet 

brenda ditës së punës, pjesëmarrja aktive në treg, shtrirja dhe zgjerimi i këtij  

tregu me elemente të reja  kërkojnë  iniciativën dhe angazhimin e vetë bankave 

tregtare. Ndonëse edhe banka qendrore ka një rol të rëndësishëm në nxitjen 
e këtij tregu, roli i saj mbetet ndihmës, dhe orientues.  
 

Drejtimet e nxitjes së tregut ndërbankar, të cilat do t'i përcaktojmë më poshtë i 

përkasin jo vetëm masave afatshkurtra, por edhe atyre afatmesme e afatgjata. 

                                                           
11 Aneks I, bashkëlidhur materialit, faqe 49. 
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Këto drejtime mund të ndryshojnë dhe të përsosen në të ardhmen në varësi të 

zhvillimeve të mëtejshme. 
 

Një ndër kushtet themelore për zhvillimin e mëtejshëm të tregut ndërbankar 

është privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe reduktimi i pozicionit monopol 
të saj në treg.  
 

Ndër masat më të shpejta dhe më të mundshme që duhet të marrë Banka e 

Shqipërisë për të nxitur tregun ndërbankar aktualisht janë: vendosja e lehtësive 

të përhershme të fundit për nga përdorimi, vënia në funksionim e sistemit të 

pagesave RTGS (Real Time Gross Settlement) asistenca që mund t'u japë 

bankave tregtare për problemet që lidhen me zhvillimin e tregut etj.. 
 

Duke e konsideruar të rëndësishme lidhjen që ekziston midis politikës monetare 

dhe funksionimit të sistemit të pagesave në transmetimin e politikës monetare, 

Banka e Shqipërisë ka hyrë në procesin e reformimit të sistemit të pagesave.  

Për këtë arsye, po punohet për futjen e një sistemi të besueshëm pagesash, që 

operon bazuar në transaksione të kryera në kohë (RTGS)12.  
 

Zbatimi i këtij sistemi do të ndihmojë në funksionimin efektiv të tregjeve. 

Konkretisht, përdorimi i RTGS-së në zbatimin e politikës monetare dhe në 

menaxhimin e likuiditetit do të sjellë efekte pozitive si: në ato që lidhen me 

kërkesën për rezervat e bankave dhe në ato që lidhen me kërkesën e bankave 

për kredi mbi baza ditore.  Për më tepër zbatimi i sistemit RTGS do të lehtësojë 

menaxhimin e likuiditetit pasi ka disa avantazhe si: monitorim të vazhdueshëm, 

mekanizmin e pritjes në rradhë dhe volumin e lartë të xhiros. Kjo do të krijojë 

edhe bazën për kryerjen e parashikimeve mbi baza ditore dhe do të mundësojë 

ndërhyrjet me afate ditore të Bankës së Shqipërisë në treg. 

 
 
 
 

                                                           
12 Eksperienca e vendeve të BE-së  faqe 51, Aneks I  



 39

 
5. 1  Drejtime të shpejta dhe të mundshme të zhvillimit të tregut ndërbankar 
nga vetë bankat. 
 
Rritja e kreditimit të ekonomisë në lekë nga bankat tregtare13 do të ndihmonte në 

zbutjen e njërit prej problemeve të tregut ndërbankar, disproporcionit midis 

kërkesës dhe ofertës. Një treg aktiv i kredive në Lekë do të ndihmonte në 
krijimin e një volumi të përhershëm dhe të mjaftueshëm në tregun 
ndërbankar duke i dhënë impulse zhvillimit të tregut14. Kjo do të sillte më 

shumë variacion në raportet kërkesë/ofertë në ditë të ndryshme, që do të rriste 

dhe nevojën për ballafaqim të kërkesës dhe ofertës në treg ndërbankar apo 

sekondar.  
 

Rritja e aktivitetit të kreditimit konsiderohet si një nga drejtimet që do t’i japë 

impakt jo vetëm aktivitetit të tregut ndërbankar, por edhe tregut të repove midis 

bankave. Një drejtim tjetër i mundshëm i zhvillimit të tregut ndërbankar është 

edhe zhvillimi i marrëveshjeve të repove midis bankave. Në favor të zhvillimit të 

këtij tregu është fakti që bankat tregtare e kanë rritur volumin e letrave me vlerë 

të qeverisë në portofolet e tyre. Yield-i i bonove të thesarit ka fituar 

qëndrueshmërinë si kusht i rëndësishëm në realizimin e tregtimit. Nga ana tjetër, 

zhvillimi i këtij tregu ka përparësi pasi eliminon rrezikun e kthimit të kredisë për 

shkak se këto marrëveshje janë të kolateralizuara me bono thesari.  

 

Po kështu, bankat tregtare kanë eksperiencë në kryerjen e transaksioneve repo 

me Bankën e Shqipërisë përpara organizimit të ankandeve të repove. Vështirësi 

që mund të dalin në realizimin e këtij tregu tani për tani janë verifikimi i kolateralit 

dhe sistemi jo shumë i shpejtë i pagesave, për kryerjen e këtyre operacioneve në 

afate të shkurtra kohe. Zbatimi i sistemit RTGS e eliminon këtë vështirësi, duke 

lejuar zhvillimin e këtij tregu në të ardhmen.  

                                                           
13 Banka e Kursimeve pas privatizimit do të ketë mundësi të tregohet aktive në tregun e kredive. 
14 Eksperienca e Polonisë faqe 50. Aneks I  
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Nga ana tjerër, opinioni i të intervistuarve ishte mbështetja e zhvillimit të këtij 

tregu. Nga  pyetësori rezultoi se 10 banka kanë shprehur  opinionin se ka ardhur 

koha për zhvillimin e marrëveshjeve të repove midis bankave. Këtë e mbështesin 

me argumentet e mëposhtëme: 

 
Tabelë 9.  Arsye  për zhvillimin e  marrëveshjeve repo midis bankave. 

Opinione  frekuencat e rasteve 

Një mundësi më tepër në zgjerimin e tregut dhe ndoshta  nxitjen e 
tregut sekondar të bonove të thesarit 

2 

Alternativë për të siguruar likuiditet apo investuar fonde të lira me 
kolateral në periudha të ndryshme nga ato 1 javore (3,6 dhe 12 
mujore) 

1 

Mundësi për të operuar në mënyrë të pavarur 1 
Plotësohen më mirë nevojat apo mungesat e sistemit bankar për 
likuiditete 

1 

Zotërimi i një portofoli të qëndrueshëm të bonove të thesarit 1 
Do të rritet fleksibiliteti në tregun ndërbankar sidomos në rastin e 
mungesës së linjave të miratuara të kreditit ndërmjet bankave 

1 

 

Eksperienca e Polonisë  në lidhje me zhvillimin e marrëveshjeve të repove midis 

bankave tregon se politika e Bankës Kombëtare të Polonisë ndikoi mjaft në 

nxitjen e këtij tregu. 

 
5.2 Drejtime  afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit  të tregut ndërbankar nga    
vetë bankat. 
 

Zhvillimi i tregut të sëap-eve midis bankave. Struktura e shpërndarjes së 

depozitave në lekë në sistem për muajin shkurt 2002, tregon për një përqendrim 

në masën 79 për qind në Bankën e Kursimeve. Rrjedhimisht, pjesëmarrja e 

bankave private në tregun ndërbankar, në rastet e mungesës së likuiditeteve në 

lekë, paraqitet për shuma të vogla, pasi dhe potencialet në lekë të tyre zënë një 

peshë të vogël.  

 

Fakti që bankat private zotërojnë rreth 67 për qind të të gjithë sistemit në shkurt 

2002, mundëson një pjesëmarrje më të madhe të tyre në tregun ndërbankar në 

valutë dhe valutë - lekë. Këto raporte të tregut të depozitave në lekë dhe në 
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valutë në sistem  janë reflektuar edhe në rezultatet e pyetësorit, ku pjesa më e 

madhe e bankave ishin dakort me zhvillimin e këtij tregu ndërmjet tyre. Kështu, 7 

banka mendojnë se janë krijuar kushtet që të përdoren marrëveshjet sëap në 

tregun e parasë në Shqipëri. Këtë ato e argumentojnë sipas opinioneve të 

shprehura në tabelën 10. 
 

Tabelë 10. Opinione të bankave mbi mundësinë e përdorimit të transaksioneve sëap në tregun e 
parasë. 
Opinione  Frekuencat e 

rasteve 
Ndihmon në zhvillimin e tregjeve 1 
Zgjerojnë gamën e produkteve financiare 1 
Mundësi për t’i shërbyer më mirë klientelës 1 
Zvogëlon hapjen e rrezikut të ndryshimit të interesave dhe të lëvizjes së 
kursit të këmbimit 

1 

Zvogëlon mundësitë e arbitrazhit të kapitalizuara në tregun e  sëap-eve 1 
Currency sëap janë një instrument i vlefshëm dhe interesant  në qoftë se 
mund të përdoren për shfrytëzimin në mënyrë më efektive  burimet ose 
shpërdarja e fondeve 

1 

 

Ndërkohë, opinionet që e shohin si të pamundur për momentin zhvillimin e 

marrëveshjeve sëap argumentojnë se: 
 

Tabelë 11. Opinione të bankave për pamundësinë e përdorimit të transaksioneve sëap në tregun 
e parasë.  
Opinione Frekuencat e 

rasteve 
Tregu është ende i paqëndrueshëm 1 
Kuadri ligjor  i momentit  e kufizon kryerjen e transaksioneve sëap.  
Sipas ligjit nr. 8365 datë 2.07.1998 "Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë" bankat kapitali i të cilave nuk është të paktën sa dyfishi i 
kapitalit minimal të paguar, nuk janë të lejuara të kryejnë transaksione  
sëap 

1 

Sëap për normat e interesit duhet të konsiderohen për të ardhmen, proces 
që duhet të paraprihet nga një trajnim si dhe krijimi i marrëveshjeve 
paraprake midis bankave (të ngjashme me ato të International Sëap 
Dealers Association"). Për më tepër me qenë se ky subjekt nuk është 
parashikuar qartë në licencën e bankave tregtare si dhe në kuadrin 
ligjor  

1 

 

Paralelisht me vështirësitë që parashtrojnë bankat për zhvillimin e këtij tregu një 

pengesë tjetër për momentin përbën edhe mungesa e tregut forëard. Nga 

eksperienca e Polonisë, zhvillimi i tregut forëard  lindi nga kërkesa për  uljen  e 

rrezikun në kursin e këmbimit.   
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Kështu, bankat filluan t'u ofronin kontrata forëard klientëve të tyre. Rrjedhimisht, 

zhvillimi i tregut të sëaps-eve kërkon pjesëmarrjen, angazhimin dhe interesimin e 

vetë bankave. 
 

Mendojmë se zhvillimi i këtij tregu, mund të kërkojë kohë për shkak të kushteve 

që nevojiten për zhvillimin e tij, krahas interesimit direkt të vetë bankave për të 

marrë pjesë në të. 
 

Zgjerimi i tregut ndërbankar në tregjet paralele mund të realizohet edhe 

nëpërmjet përdorimit në këtë treg dhe të letrave me vlerë të emetuara nga banka 

qendrore, nga vetë bankat tregtare apo nga ndërmarrjet dhe bizneset e 

fuqishme. 
 

Instrumenti  kryesor në tregun e parasë në sistemin financiar në Shqipëri janë 

bonot e thesarit të qeverisë. Sipas eksperiencës së Polonisë, fillimisht në treg,  

përdoreshin letrat me vlerë të emetuara nga banka qendrore në kushtet kur  

buxheti paraqitej i përmirësuar. Me thellimin e  deficitit buxhetor, Banka Qendrore 

e Polonisë i tërhoqi  letrat e saj me vlerë  nga tregu,  për t'i krijuar hapësirë 

bonove të thesarit të emetuara nga qeveria. 
 

Gjykojmë se në kushtet aktuale të Shqipërisë kur në treg ka ofertë të bonove të 

thesarit, ndoshta nuk është i nevojshëm emetimi i letrave me vlerë  nga Banka 
e Shqipërisë. 
 

Në vendin tonë, disa banka kanë filluar të krijojnë portofolet e çertifikatave të 

depozitave. Por, praktikisht përdorimi  i këtij instrumenti  është i pamundur pasi ai 

përdoret për individët dhe janë të patregtueshme. Ndërkohë, ende nuk bëhet 

fjalë për letra me vlerë të emetuara nga bankat apo nga kompani të ndryshme. 
 

Mendojmë se në kushtet e Shqipërisë, zgjerimi i këtij tregu do të kërkojë kohë, 

pasi lidhet ngushtë me shtimin e operatorëve të tregut, fillimin e funksionimit të 

Bursës së Tiranës, rritjen e kulturës financiare të bizneseve në vend, procesin e 

ristrukturimit të sektorit bankar dhe atij financiar në tërësi, nivelin e zhvillimit të 
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konkurrencës, me zhvillimin e sistemit bankar, të vetë  ekonomisë, të bursës  

etj..15 

Edhe nga opinionet e bankave të intervistuara rezulton se 11 prej tyre kanë 
mendimin që nuk ekzistojnë ende kushtet për zhvillimin e këtyre tregjeve. Disa 
nga opinionet që argumentojnë këtë janë: 
 
Tabelë 12. Opinione për pamundësinë e tregtimit në treg ndërbankar të letrave me vlerë të 
emetuara nga vetë bankat. 
Opinione  Frekuencat e 

rasteve 
Mungesa e aktivitetit në  Bursë 3 
Kjo do të ishte me interes për një të ardhme të afërt që do të duhet të 
paraprihet nga një proces i rritjes së transparencës në pasqyrat 
financiare të bankave 

2 

Tregjet janë jo  të zhvilluara 1 
Shkalla e besimit nuk është shumë e lartë 1 
Ka vështirësi në rate-ing  1 

 

Në Poloni, rritja e konkurrencës midis bankave e nxiti më pas zgjerimin e tregut 

ndërbankar me elemente të reja. Bankat  emetuan çertifikata depozitash me 

maturitet tremujor dhe gjashtëmujor, dhe gjithashtu  nxitën tregun e letrave 
tregtare duke hedhur në treg  letra tregtare të emetuara  nga firmat e 
listuara në bursë. Masat për përmirësimin e infrastrukturës së tregut 
ndërbankar nga vetë bankat. 
 
Aktiviteti normal i tregut ndërbankar kërkon ekzistencën e disa kushteve të 
domosdoshme që mundësojnë dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e bankave në 
këtë treg. Në këtë prizëm kërkohet një angazhim dhe bashkëpunim i lartë i 

bankave të sistemit përmes Shoqatës së Bankierëve të Shqipërisë e shoqëruar 

edhe me asistencën e institucioneve të specializuara në çështjet e tregut. Banka 

e Shqipërisë mund të ndihmojë me konsulencë në lidhje me tregun ndërbankar 

dhe sidomos për çështje, të cilat bankat janë të interesuara. Në tërësinë e 

kushteve që do të parashtrojmë më poshtë theksojmë se nga opinionet e  

bankave, primare për zhvillimin e tregut ndërbankar janë vlerësuar: njohja e 

tregut të parasë dhe organizimi i kuotimeve.  

                                                           
15 Aneks I, faqe 49-50: eksperienca e Polonisë, e  Estonisë, Sllovenisë.  
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Krahas këtyre më poshtë janë paraqitur të renditura sipas shkallës zbritëse 

opinionet e bankave në lidhje me këtë. 

  
Tabelë 13. Renditja e faktorëve që  do të ndihmojnë në zhvillimin e tregut ndërbankar. 
Opinione Pikët e vlerësimit 16 
Njohja e tregut të parasë 38 
Organizimi i  kuotimeve 39 
Rritja e besimit të bankave ndaj njëra-tjetrës 41 
Sistemi i pagesave 42 
Kodi rregullues 42 
Transparenca 50 

 

Nisur nga eksperienca botërore dhe nga rezultatet e pyetësorit, disa nga rrugët 

ku duhet punuar për krijimin e kushteve lehtësuese të tregut ndërbankar, do të 

identifikoheshin si më poshtë: 
 

a) Njohja më e thellë  e tregut  të parasë nga specialistët që administrojnë 
likuditetin e bankave. Një drejtim i rëndësishëm është dhe rritja e nivelit të 

njohjes  së punonjësve të bankave me tregun e parasë dhe  në veçanti  me 

tregun ndërbankar. Kjo mund të arrihet nëpërmjet trajnimit  të specialistëve  

që merren me menaxhimin e likuiditetit  me tregun ndërbankar.  

b) Angazhimi i bankave të sistemit, për hartimin dhe miratimin e Kodit 
Rregullues të Tregut, në bashkëpunim me komitete të specializuara 

financiare, që janë të angazhuara në çështjet e tregut. Eksperienca e huaj 

tregon se tregu ndërbankar vepron sipas një kodi të përcaktuar dhe të 
miratuar më parë nga vetë pjesëmarrësit e tregut. Kodi parashtron 

rregullat e zbatueshme nga palët, kriteret për t’u pranuar pjesëmarrës i tregut, 

mënyrat e kuotimit të tregut, përcakton komitetin që duhet ta ndjeki normën 

referencë të tregut dhe përgjegjësitë e komitetit për ndjekjen e tregut, 

procedurat e shlyerjes, rregullat e tregtimit. Ky kod17 është subjekt i 

rregullimeve të vazhdueshme, në varësi të zhvillimeve të tregut.  

                                                           
16 Gjatë interpretimit duhet patur paraysh që me rritjen e  pikëve të vlerësimit  bie preferenca e bankave. 
17 Një faktor i rëndësishëm që kontriboi në zhvillimin e tregut të parasë në Poloni është aktiviteti i Forex Club Poland 
(Polish Association of Bank Dealers) i cili përcaktonte standardet profesionale midis bankave dilera. Për shembull duke 
vendosur Kodin Rregullues për  bankat që paraqiteshin si dilera në treg. Në 1994 Forex Club Poland u bë anëtar i 
International Dealer Association A..C.I.) 
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c) Ndërkohë, një ndihmë të madhe për kryerjen e transaksioneve të tregut 

ndërbankar do të luante kuotimi i kërkesë/ofertës së tregut 

ndërbankar18, i cili duhet të jetë i azhornuar në çdo moment gjatë 

periudhës që kryhen transaksione në treg ndërbankar dhe të përmbajë 

elementet e sigurisë dhe të ruajtjes së sekretit. Nga intervistimi i bankave 

rezultoi se e rradhisnin kuotimin si të dytin për nga rëndësia. Njëkohësisht 

ato sugjerojnë dhe  disa drejtime se si mund të realizohet një gjë e tillë. 

Tabelë 14. Opinione lidhur me formën dhe mënyrën e kuotimit në treg ndërbankar. 
Opinione  Frekuencat e rasteve 

Kuotimi i organizuar me informacion të azhornuar dhe të besuar për 
të gjitha bankat 

1 

Bankat mund të shpallin një normë të caktuar e cila mund  të 
ndryshojë gjatë ditës 

1 

Kuotat duhet të jenë të dyanshme dhe të tregtueshme për shumat 
minimale të kërkuara 

1 

Kuotimi  mund të kryhet nëpërmjet dealing sistem 1 
Kuotimi  mund të bëhet rreth një ore të caktuar siç bëhet në Reuter  1 
Nëpërmjet  informatizimit të sistemit bankar në tërësi ku në çdo 
moment të ballfaqohen me kërkesën/ofertën e subjektit 

1 

Kodi i sjelljes  nga ACI 1 
 

Si mund të realizohet një ballafaqim i tillë? Sipas të intervistuarve kjo mund të 

realizohet nëpërmjet: 
 

Tabelë 15. Sugjerime për ballafaqimin e kërkesave dhe të ofertave në çdo moment gjatë ditës. 

Sygjerime  Frekuencat e rasteve 
Çelja e një faqeje Reuter-i ku çdo banke në çdo moment të ditës të 
paraqesë ofertat dhe kërkesat e saj për fonde dhe kushtet e 
nevojshme 

4 

Kuotimi i organizuar 1 
Ekzistenca e një ndërmjetësi  1 
Dealing sistem 1 
Krijimi i një grupit të tregut ndërbankar pranë Bankës së 
Shqipërisë 

1 

Sistem i ngjashem kleringu ku përpara vendosjes së depozitave 
pranë Bankës së Shqipërisë, bankat të ballafaqojnë kërkesë n dhe 
ofertën 

1 

Një sistem komunikimi ku të gjitha bankat  të kenë akses për të 
publikuar informacionin dhe për të kryer veprimet. 

1 

Mund të krijohet Tirana Interbank Offer Rate. 1 

                                                           
18 Nga intervistimi u vu re se 9 nga 12 bankat e intervistuara nuk kanë informacion të plotë për interesat në treg 
ndërbankar. 
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d) Angazhimi për përcaktimin e një norme referencë të këtij tregu për 
Shqipërinë. Përcaktimi i tipareve teknike të normës referencë të tregut 

realizohet në bashkëpunim me komitete të specializuara financiare për 

çështjet e tregut dhe materializohet në kodin rregullues të normës referencë. 

Ky kod rregullues përmban specifikimet kryesore të saj, mënyrën dhe orarin e 

mbledhjes së të dhënave, llogaritjen dhe publikimin e saj. Kodi duhet të gjejë 

miratimin e palëve pjesëmarrëse përmes arritjes së marrëveshjes midis tyre. 

Palët që janë pjesëmarrëse në llogaritjen e kësaj norme janë objekt 

rishikimesh çdo vit në varësi të aktivitetit të tyre në treg.  

e) Përcaktimi i njësisë përgjegjëse për kryerjen e shërbimit të ekranit ku do 
të kuotohen të dhënat e tregut ndërbankar (kërkesat dhe ofertat). Kjo 

njësi konsiderohet përgjegjëse për publikimin e normës referencë të tregut. 

Opinioni i shprehur nga bankat ka qenë si më poshtë. 

 
Tabelë 16. Institucioni financiar që mund të bëjë grumbullimin, përpunimin dhe furnizimin me 
informacion për tregun ndërbankar. 
Opinione numri i bankave 

Banka e Shqipërisë 6 
Institucione private 3 
Bursa 1 

 

Në këtë drejtim eksperienca botërore tregon se ky funksion mund t’i delegohet 

një banke tregtare që vepron si dealer në këtë treg, një njësie financiare private 

ose bankës qendrore. Rastet e kryerjes së këtij shërbimi nga banka më aktive në 

tregun ndërbankar kanë treguar se “bankat e mëdha përdorin rastet për të bërë 

arbitrazh me interesa të larta të normave diferenciale midis depozitave pa afat 

dhe tregun ndërbankar të parasë”- National Bank of Poland and open market 

operation –paper nr.11. Gjenden raste kur ky shërbim kryhet nga banka 

qendrore. Këto i përkasin tregjeve të vogla si në Slloveni dhe Maqedoni. Por, kjo 

çështje duhet të përcaktohet me konsensus nga palët pjesëmarrëse në treg19.  

                                                           
19 Eksperienca e Federatës së Bankierëve Evropianë,  tregon që "Bridge Telerate" (i quajtur më parë DoW Jones 
Markets) u zgjodh si siguruesi i shërbimit të ekranit për mbledhjen, llogaritjen dhe publikimin e Euribor-it. Në vitin 1991 
Banka për Zhvillim e Polonisë filloi fiksimin e normës së tregut WIBOR – Warsaw Interbank Offered Rate. Fillimisht fiksimi 
u bë mbi baza javore dhe llogaritej midis 10 bankave tregtare. Duke filluar nga Marsi 1993 WIBOR dhe WIBID kuotohen 
çdo ditë në orën 11.00 dhe publikohen në faqen e Reuters dhe Telerates. 
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f) Publikimi në shtypin periodik të informacioneve për tregjet. Kjo do të 

ndikonte indirekt në rritjen e kulturës financiare. Nga intervistimi u vu re se 

nga ana e bankave ndihet nevoja e pasjes së një informacioni periodik  në 
shtyp i interesave mesatare të ponderuar  që rezultojnë nga  aktiviteti i 
tregjeve. Kështu, pjesa më e madhe e bankave (10 banka) e shihnin si të 

nevojshme publikimin e këtij informacioni. Kjo, nisur dhe nga eksperienca e 

vendeve me treg të zhvilluar ndërbankar, siç është rasti i publikimit në 

gazetën Ëall Street të kuotimeve ditore të interesave LIBOR, krahas 

informacioneve të tjera të tregut si indeksit të bonove të thesarit etj.. 

g) Rritja e shkallës së shkëmbimit të informacionit midis bankave. Kjo do të 

rrisë dhe efektivitetin e transaksioneve ndërbankare dhe do të mundësojë një 

menaxhim më  të mirë të likuiditeteve. Rritja e transparencës në pasqyrat 
financiare të bankave 20 dhe qëndrimi korrekt i tyre  në kryerjen e pagesave 

dhe në shlyerjen e detyrimeve midis tyre rrit besueshmërinë  e bankave tek 

njëra-tjetra, në kryerjen e transaksioneve në treg ndërbankar. Paaftësia 

bankave për të shlyer një detyrim kundrejt një banke tjetër, mund të pasohet 

nga një efekt zinxhir, i cili mund të dëmtojë marrëdhëniet e bankave me njëra-

tjetrën. 

 

Si përfundim, do të konkludonim: 
 

Masa të shpejta dhe të mundshme që duhen marrë nga Banka e Shqipërisë për 

përmirësimin e kuadrit operacional dhe për ndihmesën që mund të japë në 

nxitjen e tregut ndërbankar  janë: 

− vendosja e Bankës e Shqipërisë si e fundit në rradhën e preferencave të 

bankave,  

− zbatimi i sistemit RTGS (Real Time Gross Settlement) i cili do të ndihmojë në 

sistemin e pagesave;  

− kryerja e konsultimeve me bankat në lidhje me zhvillimin e tregut ndërbankar; 

                                                           
20 Ky është një problem i ngritur nga vetë bankat në pyetësorin e organizuar për tregun e parasë. 
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− rishikimi i kuadrit ligjor në se është e mundur, në lidhje me kufizimet në 

kryerjen e transaksioneve sëap. 

 

Masa  të shpejta të mundshme që duhet të marrin bankat tregtare për 
nxitjen e tregut ndërbankar janë: 
 

− njohja  më e thellë të tregut të parasë; 

− hartimi dhe miratimi i kodit rregullues të tregut ndërbankar; 

− rritja e  transparencës së pasqyrave financiare të bankave;  

− kuotimi aktiv i kërkesave dhe ofertave në faqen e Reuterit që mund të çelet 

për këtë qëllim; 

− rritja e shkallës së shkëmbimit të informacionit midis bankave;  

− organizimi i marrevëshjeve repo midis bankave; 

− rritja e kreditimit të ekonomisë, i cili do të zbusë asimetritë në treg. 

 

Ndërkohë disa drejtime afatsmesme dhe afatgjata që i përkasin bankave 
tregtare  janë: 
 

− zhvillimi i tregut të sëap-eve midis bankave; 

− emetimi i letrave me vlerë nga vetë bankat dhe tregtimi i tyre; 

− zgjerimi i tregut ndërbankar dhe në tregtimin e letrave me vlerë. 
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666...   AAANNNEEEKKKSSS   III    

EKSPERIENCAT E DISA SHTETEVE TË NDRYSHME NË DREJTIM TË 
NXITJES SË TREGUT NDËRBANKAR.  
 

6. 1 ESTONIA 
Një rast i ngjashëm me Shqipërinë është Estonia ku tregu dominohet nga dy  
banka të mëdha dhe pjesa e kapitalit të huaj në totalin e aseteve të sistemit 
bankar është e madhe. 
 
Aktualisht, në Estoni nuk mund të flitet për një treg të vërtetë ndërbankar. Bankat 
më të mëdha tregtojnë në tregun e parasë euro, ndërsa bankat e vogla kanë 
aktivitet të kufizuar. Ndonëse në nivel jo shumë të zhvilluar, ky  treg funksionon 
në bazë të një rregulloreje e cila lejon pjesëmarrjen në tregun ndërbankar, vetëm 
të atyre bankave që kanë komunikim në rrjet dhe që kanë zyrë kleringu në 
Bankën e Estonisë.  
Në tregun ndërbankar të Estonisë tregtohen çertifikatat afatshkurtra të emetuara 
nga Banka e Estonisë. Në këtë treg konfirmimi i pranimit, garantimi i kredisë dhe 
urdhërxhirimi kryhen në mënyrë elektronike. Banka e Estonisë, cakton kodet e  
identifikimit të pjesëmarrësve në tregun ndërbankar.  
 
6. 2 SLLOVENIA 
Në Slloveni, tregu ndërbankar ka një shkallë të mjaftueshme aktiviteti. Norma e 
interesit të tregut ndërbankar përdoret si referencë në treguesit e politikës 
monetare.  
Në tregun e Sllovenisë, aktualisht, bonot e thesarit janë të vetmet letra me vlerë 
të tregtueshme (më parë tregtoheshin edhe letrat me vlerë të Bankës së 
Sllovenisë). 
Në dy vitet e fundit janë përdorur mjaft marrëveshjet  në valutë midis bankave. 
Të dhënat mbi marrëveshjet ndërbankare përfshirë volumin dhe normën e 
interesit raportohen çdo ditë në Bankën e Sllovenisë. Norma e interesit të tregut 
ndërbankar reflekton situatën e likuiditetit dhe shpërndarjen e rezervave  të 
tepërta. Pra ajo është një referencë e rëndësishme që përdoret si indikator i 
politikës monetare. 
  
6. 3 LITUANIA 
Tregu ndërbankar i brendshëm është më aktivi për shkak të pjesëmarrjes aktive 
të bankave për qëllime të menaxhimit të rezervës së detyrueshme. 
Tradicionalisht mbizotërojnë transaksionet afatshkurtra në monedhë kombëtare. 
Në përcaktimin e  normave të interesit të repove Banka e Lituanisë mbështetet 
në nivelin mesatar të interesave njëditore të tregut ndërbankar duke i shtuar disa 
pikë përqindje mbi to. 
Banka e Lituanisë e kufizoi ofertën e krijuar në sistemin bankar duke zhvilluar 
ankande të depozitave me afat nga 6-14 ditë. Në vazhdim Banka e Lituanisë ka 
organizuar ankande me maturitet 6-8 ditë duke  e ulur më tej ofertën në sistem 
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bankar Kjo solli rritje të kërkesës në treg dhe rritje të  normës së interesit në 
marrëveshjet ndërbankare .  
 
6. 4  POLONIA 
Banka Qendrore e Polonisë  për nxitjen e tregut ndërbankar ka ndërmarrë disa 
hapa në varësi të kushteve konkrete. Ashtu sikurse në Shqipëri, ky treg fillimisht 
karakterizohej nga teprica e likuiditetit. Për të ulur këtë tepricë likuiditetesh, 
Banka e Polonisë imponoi një nivel të lartë të rezervës së detyrueshme. Në  
kushtet e mungesës së një  tregu aktiv të letrave me vlerë të qeverisë, Banka e 
Polonisë emetoi  letrat e saj me vlerë (për të pakësuar likuiditetet në treg),  të 
cilat  më vonë u tërhoqën nga qarkullimi  për shkak të emetimit të bonove të 
thesarit nga qeveria.  
 
Në këtë periudhë, ashtu sikurse në Shqipëri bankat karakterizoheshin nga një 
nivel i lartë i kredive të këqija,  rreziku i kreditimit ishte i lartë dhe niveli i 
interesave në treg ndërbankar kishte mjaft luhatje. Kjo e rriti preferencën e 
bankave për bonot e thesarit . 
Më pas, banka qendrore inicioi reformën e sistemit të pagesave, e cila ndihmoi 
në kryerjen e operacioneve afatshkurtra në treg ndërbankar. Krijimi i National 
Clearing House mundësoi zhvillimin e  transaksioneve njëditore  në shkallë 
vendi.  
Për zbutjen e luhatjeve të mëdha të interesave njëditorë në treg ndërbankar, 
banka qendrore  zbatoi  sistemin e mesatares se rezervës së detyrueshme,  i cili 
ndikoi në uljen e rrezikut në treg dhe në stabilizimin e luhatjeve të interesave në 
të. Një ndër kufizimet e përcaktuara në rregulloren e sistemit të pagesave  ishte 
dhe moslejimi i përdorimit të rezervës së detyrueshme për qëllime  fitimi  (në 
Shqipëri kjo rezervë përdoret në masën 5 për qind të rezervës së detyrueshme 
dhe aktualisht nuk ekziston një kufizim i tillë).  
Në Poloni, një ndër kufizimet e përcaktuara në rregulloren e sistemit të pagesave  
ishte dhe moslejimi i përdorimit të rezervës së detyrueshme për qëllime  fitimi.  
Të gjitha këto masa e lehtësuan mjaft zhvillimin e tregut ndërbankar në Poloni. 
 
Tregu i parasë në Poloni. 
Deri në vitin 1994, për shkak të mbizotërimit të ofertës së tepërt në sistem dhe të 
kërkesës së ulët për kredi, bankat të vetmen formë investimi kishin bonot e 
thesarit. Tregu sekondar për bono thesari ishte i ngushtë. Dy faktorët që 
kontribuan në zhvillimin e tregut sekondar të bonove të thesarit, në vitin 1995, 
ishin rënia e yield-it të bonove të thesarit dhe rritja e kërkesës për kredi. 
 
Në zhvillimin e tregut të repove ndikoi edhe politika e Bankës Kombëtare të 
Polonisë (BKP) duke anoncuar një grup të kufizuar të bankave dilera në tregun e 
parasë me bankat më aktive në këtë treg, veçanërisht në transaksionet me 
korporatat. Qëllimi i Banka Kombëtare e Polonisë ishte që të zhvillonte tregun e 
bonove të thesarit. Qëllimi i sistemit të seleksionimit ishte që të detyronte bankat 
për të krijuar një treg likuid të bonove të thesarit. Sistemi i seleksionit bazohej në 
pikët që dilnin nga : 
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-pjesa që portofoli i një klienti të bonove të thesarit zinte në totalin e bonove të 
thesarit që ka banka për entet jobankare dhe; 
-raporti i volumit të qarkullimit në tregun sekondar të bonove të thesarit dhe 
bonove të Bankës Kombëtare të Polonisë në totalin e volumit të qarkullimit në të 
dyja tregjet. 
 
Qëllimi i Bankës Kombëtare të Polonisë, “moral suasion”, ishte jo vetëm të 
përmirësonte likuiditetin e tregut të repove, por gjithashtu të ndryshonte 
strukturën e financimit të deficitit buxhetor, duke rritur pjesën e sektorit jomonetar 
në këtë financim. 
Qëllimet e Bankës Kombëtare të Polonisë në masën më të madhe u arritën. 
Rritja e kërkesës për kredi uli portofolin e bankave në bono thesari dhe “moral 
suasion” i bankës qendrore bëri që në vitin 1996 pjesa më e madhe e deficitit 
buxhetor të financohej nga sektori jobankar. 
 
6. 5 HUNGARIA 
Banka Kombëtare e Hungarisë duke respektuar rolin e saj si huadhënës i fundit, 
ndërhyn në treg  vetëm  në rast se banka tregtare nuk arrin të sigurojë likuiditete 
në treg ndërbankar ose në tregun e letrave me vlerë ose duke marrë repo nga 
një bankë tjetër. 
 
6. 6 ISLANDA 
Banka Qendrore e Islandës është në procesin e zbatimit të ndryshimeve në 
instrumentet e politikës së saj monetare. Qëllimi i ndryshimit është i dyfishtë: 
Së pari, të përcaktojë fushat e lojës të institucioneve të kreditit në tregun e 
brendshëm dhe aksesin e tyre në lehtësirat e Bankës Qendrore dhe; së dyti, të 
krijojë kushte operuese për institucionet e kreditit në tregun e brendshëm të 
ngjashme me ato të Zonës së Euros. 
Këto ndryshime do të ulin hyrjen automatike në lehtësirat e bankës qendrore dhe 
do të stimulojnë tregtimin në tregun e parasë si edhe në tregun ndërbankar për 
valutat. Ndryshimet janë një hap tjetër në zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve. 
 
6. 7 BASHKIMI EUROPIAN 
Sistemi i pagesave RTGS është zgjedhur nga Banka Qendrore Europiane dhe 
vendet e tjera që aspirojnë t'i bashkohen Eurosistemit në të ardhmen. “Një 
mënyrë për të shpjeguar preferencën e BQE për sistemin RTGS është që banka 
qendrore dëshiron ta kufizojë rolin e saj si huadhënës i fundit në sistemin e 
pagesave, duke fuqizuar indirekt disiplinën e tregut”.  
 
Në Poloni gjatë muajve të fundit të vitit 1996 kreditë e sektorit jofinanciar filluan të 
rriten me ritme më të larta sesa depozitat. Në nëntor dhe dhjetor 1996 bankat 
filluan ta përdorin tregun ndërbankar jo vetëm për qëllime të menaxhimit të 
likuiditetit, por gjithashtu si një burim shtesë të financimit. Ulja e rezervave të 
tepërta brenda sistemit bankar dhe rritja e portofolit të kredive ndryshoi situatën 
në tregun e parasë. 
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Konkretisht në vitin 1996, në Poloni një nga zhvillimet e reja të tregut të parasë 
ishte edhe zhvillimi i tregut të repove midis bankave. Një nga arsyet ishte rritja 
e kreditimit të ekonomisë, e cila rriti aktivitetin në tregun ndërbankar dhe 
në tregun e repove midis bankave. 
 
 
Nga eksperiencat e përmendura më sipër kuptojmë se bankat qendrore  
kanë luajtur një rol të rëndësishëm në nxitjen e tregut ndërbankar. Hapat që 
janë ndjekur prej tyre kanë qenë në vartësi të kushteve konkrete dhe të 
zhvillimeve konkrete në vend. Banka qendrore posedon një tërësi 
instrumentesh dhe lehtësish  për të ndihmuar nxitjen e tregut ndërbankar, 
ndonëse zhvillimi i këtij tregu është në rradhë të parë në interes të vetë 
bankave tregtare. 
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777...   AAANNNEEEKKKSSS   IIIIII   
   

KKKUUUSSSHHHTTTEEETTT   AAAKKKTTTUUUAAALLLEEE   NNNËËË   TTTËËË   CCCIIILLLAAATTT   FFFUUUNNNKKKSSSIIIOOONNNOOONNN   TTTRRREEEGGGUUU   III    PPPAAARRRAAASSSËËË    NNNËËË   
SSSHHHQQQIIIPPPËËËRRRIII   ---   DDDEEEFFFOOORRRMMMIIIMMMIII   III    KKKËËËTTTIIIJJJ   TTTRRREEEGGGUUU      NNNGGGAAA   DDDOOOMMMIIINNNIIIMMMIII   III       BBBAAANNNKKKËËËSSS   SSSËËË   

KKKUUURRRSSSIIIMMMEEEVVVEEE... 
 

Për të patur  më të qarta kushtet në të cilat funksionon dhe zhvillohet tregu 

i parasë  në Shqipëri, dhe për të evidentuar më qartë deformimet që shkakton në 

këtë treg dominimi i Bankës së Kursimeve, në  grafikn e mëposhtëm kemi 

paraqitur  burimet e  likuiditeteve në lekë dhe përdorimet e tyre të ndara veçmas 

për  Bankën e Kursimeve, dhe nga ana tjetër për pjesën tjetër të sistemit bankar. 

Struktura e burimeve dhe e përdorimeve në lekë në fund të muajit  janar 2002. 
 

Grafik A.1  Burimet & përdorimet e fondeve të Bankës së Kursimeve  dhe pjesës tjetër të 
sistemit. 

 

Në grafikun A.1 shihet se pjesa më e madhe e depozitave në lekë ( rreth 91 për 

qind) investohet në treg primar.  

 

Ndërkohë, shihet qartë dominimi i Bankës së Kursimeve si në depozitat në lekë 

dhe në treg primar, të cilat janë përkatësisht 3.9 herë më të larta se depozitat në 
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lekë të  bankave të tjera dhe 4,5 herë më të larta se investimet  e këtyre bankave 

në treg primar21.  

 

Ekzistenca e  raporteve  të tilla reflektohet  drejtpërdrejt në problemet që ndesh  

aktualisht zhvillimi i tregut të parasë në Shqipëri.  

- Dominimi i tregut nga një bankë, krijon vështirësi  për konkurrencën në treg 

dhe është  një  ndër pengesat  kryesore  të moszhvillimit sa duhet të tregut 

ndërbankar. 

- Një pengesë tjetër e përbën fakti që kjo sasi e madhe likuiditetesh  që 

përqendrohet  në Bankën e Kursimeve  nuk mund  të investohet  në 

kreditimin e ekonomisë. Në pjesën e dytë të grafikt B.1 ku pasqyrohet  

përdorimi i likuiditeteve në sistem, vërejmë se tregu primar zë pjesën më të 

rëndësishme  të investimeve, ndërsa pjesa tjetër mbetet relativisht e vogël. 

 

Sidoqoftë, një hap në drejtim të eliminimit gradual të këtyre problemeve dhe të 

përmirësimit  të kushteve  të tregut përbën kalimi në muajin shtator, i shumës 

prej 6 miliardë lekësh kredi të pakthyera në afat të Bankës së Kursimeve, pranë 

Agjencisë së Trajtimit të Kredive, e cila do t'i shërbejë procesit të  privatizimit  të 

kësaj banke. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21Grafiku është plotësuar me të dhënat më të fundit të gjendjes monetare të muajit janar  2002. 



 55

 

Tabelë 17.  Interesi mesatar i ponderuar në lekë në për qind. 

Kredine e dhene(1) Pranim depozite(2) Diferenciali(1-2) 

korrik 00 27.88 7.61 20.27 

gusht 27.65 7.63 20.02 

shtator 26.13 7.56 18.57 

tetor 22.61 7.46 15.15 

nentor 22.70 7.12 15.58 

dhjetor 23.56 7.09 16.47 

janar 01 16.72 7.17 9.55 

shkurt 20.05 7.13 12.92 

mars 17.62 7.15 10.47 

prill 15.91 7.11 8.80 

maj 18.18 7.07 11.11 

qershor 14.36 7.06 7.30 

korrik 16.89 7.06 9.83 

gusht 14.72 7.12 7.60 

shtator 14.67 7.10 7.57 

tetor 17.55 7.11 10.44 

nentor 13.61 7.13 6.48 

Dhjetori 01 13.19 7.16 6.03 

 

 

Tabelë 18. Niveli i korridorit dhe indeksi i çmimeve të konsumit në disa vende. 
 Instrumenti 

kryesor i 
tregut në 
përqind         

(1) 

Depozitë njëditore: 
ndryshimi në pikë 

përqindje  
nga (1) 

 

Kredi njëditore: 
ndryshimi në pikë 

përqindje  
nga (1) 

IÇK 22në bazë 
vjetore në% 

BQE -1.0 3.25 +1.0  
Shqipëria -2.5 7.0 +2.5 +6,5 
Hungaria -1.5 8.5 +1.5 +8 
Çekia -1.0 4.25 +1.0 +4,3 
Rusia -8.2 13.0 +9.0 +20 
Armenia -7.5 13.5 +22.0 +2,5 

 

Depozitë njëditore: ndryshimi në pikë përqindje nga (1) 
 

 

                                                           
22 Këto të dhëna janë marrë nga IFS e muajit janar 2002, dhe i përkasin kryesisht muajit shtator-nëntor 2001.  
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